
INFORMATION FRA TDC NET, BESTYRELSEN & FÆLLESANTENNEUDVALGET
DET HELE STARTEDE MED AT VI INDSAMLEDE INTERESSE TILKENDEGIVELSER

82% AF GRUNDEJERNE UDTRYKTE INTERESSE FOR GRATIS ETABLERING AF FIBER
15% VAR IKKE HJEMME VED VORE BESØG – NOGLE AF DEM HAR SIDEN TILMELDT SIG

KUN 3 % VAR IKKE INTERESSERET I ETABLERING AF FIBER

Henrik                    Kim Kasper



TDC NET har foretaget 
en interessemåling i 
Ishøj 
Her havde 
Strandgårdparken den 
højeste interesse for at 
få fibernet

TDC NET annoncerer sit 
ønske om at etablere 
fibernet i 
Strandgårdsparken

Afstemning på 
generalforsamling
Godkendelse af at TDC 
NET må etablere fibernet 
i vores område

TDC NET åbner for bestilling 
af tilslutning til fibernettet 
for Strandgårdsparkens 
beboere
(Den endelige tilslutning er 
dog betinget af at TDC NET 
får tilladelse til at etablere i 
området)

Etablering af TDC NET 
fiber
Alle som har bestilt 
tilslutning til TDC 
NETs fibernet vil blive 
kontaktet omkring det 
videre forløb

NU

Bestyrelsen & Fællesantenneudvalget

Tilmelding
TDC NET tilbyder gratis 
tilmelding til fibernettet 
ved bestilling inden 
5. oktober 2020



DU KAN FORTSAT FÅ DIT INTERNET & TV SOM DU PLEJER..

TDC NET’s tilbud om gratis at etablere fiberforbindelse hos samtlige grundejere i 
Strandgårdsparken, skal ses som et supplement til allerede eksisterende løsninger, 
eller rettere som en ekstra valgfrihed du som grundejer kan benytte hvis du ønsker.

Fordelen ved det tilbud vi har modtaget er, at der IKKE er pligt til at aftage noget via 
den nye fiberløsning. Du kan således få fiberforbindelsen etableret kvit og frit, og 
først når du selv beslutter at du vil aftage et produkt fra de mange udbydere, skal du 
betale for denne ydelse.

• Hvis du i dag har TV og/eller internet via Ishøj Fællesantenne & Kabelplus, kan du 
vælge at lade dette fortsætte fuldstændig uændret, så længe 
grundejerforeningen er medlem af Ishøj Fællesantenne.

• Hvis du i dag har TV og/eller internet via andre løsninger, kan du vælge at lade 
dette fortsætte fuldstændig uændret

Valget er dit. 

Fællesantenneudvalget & bestyrelsen anbefaler at ALLE grundejere siger 
JA til tilbuddet om GRATIS etablering af fiberforbindelse.



Fibernettet er i dag mest velegnet til bredbåndsforbindelser.

Derfor vil vi i en periode indtil der kommer flere udbydere af TV via bredbånd, have 
Ishøj Fællesantenne ind over som i kender den i dag.

Du vil fortsat på Ishøj Fællesantenne kunne købe både bredbånd og TV fuldstændig 
som du kender det i dag, indtil salget af Ishøj Fællesantenne er afgjort.

Det fibernettet giver dig er :

• Fremtidssikret løsning med optimale muligheder
• Hurtigere hastigheder til fornuftige priser
• Værdiforøgelse af din ejendom, det er et vigtigt parameter i dag ved hussalg, om 

der er mulighed for højhastigheds internet af god kvalitet
• Mere stabilitet end det vi kender i dag fra Ishøj Fællesantenne
• Store kendte virksomheder udbyder internet i TDC NET, så man kan selv vælge 

blandt de forskellige udbydere

De fleste grundejere vil nok ende med en løsning hvor man aftager TV fra Ishøj 
Fællesantenne, eller via streaming, og bredbånd via Fiber forbindelsen.

Ishøj Fællesantennens fremtid er pt. ukendt, hvem bliver udbyder, hvilke produkter, 
og især hvilke vilkår udbydes dette på. Fællesantennens mulige nye vilkår er ikke 
optimale, der kan komme markante vilkårs ændringer.



Streaming abonnementer i DK pr. udbyder, SVOD abonnementer i Danmark1

Andel 47-75-årige der streamer ugentligt2 (%)

1. Kilde: Ampere,   SVOD=Subscription video on demand

2. DR / Medieudviklingen 2019
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Det stigende dataforbrug er primært 
drevet af streaming

Streaming er domineret af Netflix og den ældre generation oplever 
også stigende streamingbehov

* Fremtidige grundejere vil have glæde af dit valg med etablering af 
gratis fiberforbindelse

* Behovet for stabilt internet vokser efterhånden som flere og flere 
ting i hverdagen bliver til net baserede løsninger

* Vi ser ofte at folk klager over ustabilt internet. Især de mange 
hjemmearbejdende under COVID19 har oplevet hvor ustabilt nettet 

i Ishøj til tider kan være, med afbrudte online møder, og afbrudte 
forbindelser til firmaets IT til følge

• Det store udbud af streaming, både fra tv stationer, Youtube, 
Netflix, Disney osv. gør at den enkelte borger generelt trækker 

mere og mere data på nettet

• De fleste husstande har mange enheder der ”går på nettet”, 
hvilket også øger behovet for en kraftig og stabil forbindelse



100/100    299/måned
1000/500  319/måned

1000/500  299/måned 50/50   439/måned
1000/500 699/måned
+ moms

200/200     299/md.
1000/1000 349/md.

50/50       330/måned
300/300   350/måned
1000/500  400/måned

Ingen oprettelse Ingen oprettelse Ingen oprettelse Ingen oprettelse Ingen oprettelse

TV 299 til 579/måned
Xtra Boks xx/md

1000/500    299/måned 100/100    249/måned 1000/500   249/måned 1000/1000     299/måned

Oprettelse 399,- Oprettelse 398,- Ingen oprettelse Oprettelse 398,-

HVILKE LEVERANDØRER TILBYDER INTERNET VIA DEN NYE FIBERFORBINDELSE ?
Priserne er opdateret 03.09.2020



Du kan godt få TV via fiber, men det fungerer lidt anderledes

Priseksempel YouSee (pr. 3.10.2020):
Ekstra boks: 99/måned (op til 5)
Kan vælge bland selv pakker eller grundpakken. 
Bland selv 10 20 eller 36 eller streaming tjenester
Web + Tablet TV
Virker også i Udlandet med enkelte begrænsninger
Kræver YouSee som internetudbyder

Antenneløsningen som vi kender i dag, er stadig den 
mest velegnede hvis man har flere fjernsyn i 
husstanden. Ved antenneløsningen ligger alle 
kanalerne som perler på en snor, og kan via fordeler 
og forstærkere føres let rundt i hele huset uden 
store omkostninger.

Med TV via bredbånd, benytter man sig af IPTV løsning, hvilket betyder at tv 
kanalerne IKKE er i antennekablet, men kræver en separat digital modtager for at 
kunne vises. Man skal have ligeså mange modtagere som der er fjernsyn i 
husstanden såfremt man ønsker at kunne se individuelle kanaler på hvert fjernsyn. 

Pt. er den eneste TV udbyder via TDC NET fiber, YouSee.

Der findes dog flere alternativer hvor man kan se TV uanset hvilken 
internetudbyder man måtte have. TV via TDC NET fiber er dog et område hvor der 
forventes en udvikling i antallet af udbydere det kommende år. 
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