
Referat ekstraordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst 21. marts 2018.  

 

Velkomst v/ Kaj Eliasen - formand for Lyngby Boligselskab. 

Baggrunden for mødet er, at vores sløjfeanlæg ikke længere opfylder lovens krav, så der skal tages 

stilling til nyt system/udbyder samt internetforbindelse.  

KAB-konsulent Kim Christoffersen har sørget for at undersøge og indhente tilbud. 

 

 

Kim præsenterede tilbuddet om at både YouSee og Fibia gratis lægger kabler ind og så kan man 

købe ind på deres produkter - med en binding på 5 år.  

 

YouSee: Prisen for tv-pakkerne er fundet rimelige. 

Den boks der er nødvendig for ekstrakanaler fås med uden ekstraomkostninger.  

Internet fra YouSee. 

 

Fibia: Tv er her er lidt dyrere for mellem og fuldpakken, da de indeholder mere end YouSee. Deres 

internet (via fiber kabler) er billigere - inkl. Boks - der vil blive opsat særskilt tv-boks/stik. Der er 

muligheder for tilvalg af kanaler via et pointsystem.  

 

Spørgsmål/svar: 

- Hvorfor deles tingene (tv/internet) ad, for vi har før fået det samlet til en billigere pris. Svar: 

CopyDan opkræver 47 kr. for grundpakken.  

- Må man gerne vælge YouSee som tv og Fibia som internet? Svar: Ja - vi skal som boligforening 

vælge deres tilbud - med 5 års binding, men hver enkelt beboer må selv vælge, hvem de vil have. 

- Hvor lang tid vil det vare før ‘ombygningen’ er færdig (installering af det nye system)? Svar: 

formentlig efter sommeren - grundet at alle andre foreninger står i samme situation som os. 

- Skal vi så ikke længere bruge kort i vores tv? Svar: Detaljerne er vi ikke sikre på pt.  

- Skal man købe sig fri af Fibia senere? Svar: Hvis man ikke er tilfreds med Fibia produktet, kan man 

købe sig fri og vælge en anden udbyder. At ‘købe’ sig fri betyder, hvis vi ønsker at vælge anden 

udbyder inden det nye kabelsystem er betalt.  

- Kim, konsulent, opfatter Fibias tilbud som godt. Et tilbud vi nok ikke skal forvente at se igen.  

- Skal man selv betale, hvis man har brug for mere end 1 boks. Svar: Ja. 

- Skal vi her til aften tage stilling til muligheden for Fibia så vi senere individuelt kan vælge hvilke 

produkter vi vil have. Svar: Ja. Vi skal stemme om vi vil have lagt lyslederkabel ind sammen med 

YouSees kabler.  

- Hvis jeg tilvælger YouSee’s internet, må jeg så bruge Fibias kabler? Svar: Nej.  

- Jeg får rabat ved tilkøb af flere af YouSees produkter. Svar: Ja, YouSee har loyalitetspriser. Både 

YouSee og Fibia vil gerne komme og præsentere deres produkter og fordele. Men her til aften skal 

vi tage stilling til, om vi vil sige ja eller nej til at få lagt 2 typer kabler ind.  



- Når der skal lægges kabler ind, sker det via nuværende rør eller..? Svar: Man vil prøve at gøre det 

bedst muligt, så det bliver så pænt som muligt. Kim vil følge processen.  

-  Vil denne kabelproces kunne ses på opgangen ved boring af huller og opsætning? Svar: Det vides 

endnu ikke præcist, hvad det vil medføre - men der trækkes formentlig noget via kælderen? 

- Bliver YouSee’s ombygning via lejlighederne? Svar: De vil så vidt muligt prøve at undgå tilgang til 

lejlighederne.  

- Der opleves pt. at styrken på internettet daler, når der er mange ‘på linjen’ - vil det også være det 

samme med det nye system? Svar: Man vil prøve at undgå det og her har Fibia med deres kabler 

en styrke.  

- Kan vi stille krav til, hvordan de må trække de nye kabler til de enkelte lejligheder? Svar: Ja, vi har 

indflydelse på det. Vi kigger på lejlighedsplanerne for hvor stikkene sidder d.d. 

- Hvor får vi stikkene hensigtsmæssigt placeret i lejlighederne? Svar: ejendomskontoret og 

bestyrelsen vil tage det med i beregningerne.  

 

 

Afstemning: 

Stemmer imod forslaget:  Ingen 

Blanke stemmer:  Ingen 

Stemmer for forslaget:  Enstemmigt vedtaget. 

 


