
FÆLLESANTENNEUDVALG 2019
GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDSPARKEN



Fællesantenneudvalget:
Kasper Dornonville de la Cour – Egelunden 19

Ramazan Ünsal – Granlunden 36

Henrik Østergaard – Egelunden 88



Vores arbejde det sidste års tid 
Da Ishøj Fællesantennes kontrakt med Kabelplus udløber til maj i 2021 har 
vi brugt det sidste års tid på følgende:

• Vi har lavet en brugerundersøgelse ud fra hvad I syntes om Kabelplus, 
eller om I har andre udbydere og hvad jeres meninger er.

• Vi har set på mulighederne for at fortsætte under Ishøj Fællesantenne, 
eller gå vores egne veje og selv finde udbydere uden om Ishøj 
Fællesantenne.   

• Forhandlet med udbydere med udgangspunkt i hvad brugerundersøgelsen 
viser. 

• Muligheder for at få Fibernet.



Resultat af brugerundersøgelse, 143 afgivne svar:
TV fra Ishøj Fællesantenne/Kabelplus

Hvad kunne gøres bedre har de 
fleste svaret:
• At prisen på tilvalgskanaler er for 

dyre.
• Pixelering på kanaler – primært 

sportskanaler.
• Man skulle have den store tv-

pakke for at få de kanaler man vil 
have.

• Enkelte syntes den gang vi havde 
Yousee fungerede det hele.

• I alt har 119 deltagere haft TV fra 
Ishøj Fællesantenne/Kabelplus.
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Internet fra Ishøj Fællesantenne/Kabelplus

Hvad kunne gøres bedre har 
de fleste svaret:
• Stabiliteten – man falder tit af 

nettet.
• Man vil gerne skifte over til 

FIBER net.
• Man skal købe ekstra router for 

at have internet til hele huset.
• Hastigheden kunne gøres bedre.
• I alt har 113 deltagere haft 

Internet fra Ishøj 
Fællesantenne/Kabelplus.
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IP-telefoni fra Ishøj Fællesantenne/Kabelplus

Hvad kunne gøres bedre:
• Stabiliteten 
• I alt har 17 deltagere haft IP-

telefoni fra Ishøj 
Fællesantenne/Kabelplus.
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TV, internet og IP-telefoni fra andre udbydere

22 af de deltagende har anden 
udbyder.
Ud af dem har 15 tidligere været 
kunde hos Ishøj 
Fællesantenne/Kabelplus.
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Hvorfor blev der skiftet væk?

For at de skal benytte sig af et 
produkt fra Ishøj 
Fællesantenne er det 
gennemsnitlige krav:
• Prisen – den er for høj.
• Stabilitet i produktet er for 

dårligt.
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Fra Coaxnet til Fibernet

Coaxnet er ved at være forældet og fibernet er 
fremtiden med hurtigere og stærkere signaler.

På de følgende sider findes info fra forskellige 
udbydere.



Hvem vil eje fibernettet 

GF – Grundejerforeningen

Forhandlere på Fibernet Hvem vil eje

Gigabit Gigabit

AF-86 GF

Fibia (Waoo) Fibia

NetCo (TDC) TDC



Hvem står for vedligeholdelse af Fibernet:
Forhandlere på Fibernet Hvem vedligeholder

Gigabit Udbyder

AF-86 AF-86

Fibia (Waoo) Udbyder

NetCo (TDC) TDC

Udbyder – er de udbydere vi vil købe Bredbånd/tv fra

Hvem står for administration af Fibernet:

Forhandlere på Fibernet Hvem administrer

Gigabit Udbyder

AF-86 AF-86

Fibia (Waoo) Udbyder

NetCo (TDC) TDC



Hvad er er prisen for at få fiber installeret

Forhandlere på Fibernet Hvad koster det

Gigabit 15.000 kr. pr. husstand

AF-86 Over 7.800 kr. pr. husstand 

Fibia (Waoo) ?

NetCo (TDC)
Da TDC NetCo prøver at få tillagt 
fibernet i hele Danmark og de ikke ved, 
hvornår de kan komme til Ishøj, kan vi 
fremskynde processen ved at gå ind på 
tdcfiber.dk og tilmelde jer at få lagt 
fiber fra TDC. Jo flere der tilmelder, jo 
hurtigere kan vi fremskynde processen.

0 kr. pr. husstand (vi laver aftale med 
hver enkelte husstand omkring 
installation)



TV og Bredbåndspakker

De næste sider omhandler TV og bredbåndspakker

Det skal dog siges, at der ikke skal stemmes på noget, 
men dette er for at vise, at vi er i fuld gang med at 
forhandle med de forskellige udbydere, og at vi stadig 
forhandler med dem.



Hastighed på bredbånd

Udbydere på Bredbånd Hvad er hastigheden på nettet

Kabelplus 2/2 til 1000/100 MBS

YouSee 10/10 til 1000/500

AF-86 X/Y til 1000/1000

NetCo (TDC) X/Y til 1000/1000



Priser på bredbånd

Udbydere på Bredbånd Hvad er prisen for langsomt, 
mellem og hurtigt

Kabelplus 0 kr. /39 kr. (2/2) – 199 kr. (120/50) –

YouSee 209 kr. (10/1) / (10/10) – 299 kr. 
(150/30) / (150/150) – 449 kr. 
(1000/100) / (1000/500)

AF-86 75 kr. (10/10) – 100 kr. (150/150) –
160 kr. (250/250) – 240 kr. (450/450)

GigaBit 0 kr pr. md hvis man selv betaler for 
installation af fiber ellers: 299 kr
(100/100) – 349 kr. (1000/1000)

YouSee (Coax priser) / (Fiber priser)



Priser på TV- pakker

Udbydere på tv-pakker Hvad er prisen på tv-pakker 
Grund – mellem – Fuld 

Kabelplus 107 kr. (15 kan) – 380 kr. (27 kan) –
567 kr. (48 kan) 
Box: 79 kr. pr. md

YouSee 226 kr. (21 kan) – 425 kr. (29 kan) –
543 kr. (55 kan)
Box: Gratis

AF-86 150 kr. (19 kan) – 345 kr. (29 kan) –
470 kr. (55 kan) via yousee
regionspakke
Box: Muligt/pris? 

Gigabit Ingen ordning
Box: Nej



Mulighed for IP-telefoni

Forhandler på Bredbånd Er det muligt at få IP-telefoni

Kabelplus Ja

YouSee Ja – 50 kr. pr. md

AF-86 Ja

Gigabit JA
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