Grundejerforeningen

Hejmdal

TILBUD OM KABEL - TV & BREDBÅND

Kære beboere i Hejmdal
Vi har igennem snart mange år undersøgt mulighederne for at få kabel-tv og bredbånd ind hos beboere i
Hejmdal, men hver gang er projektet strandet på, at det var alt for dyrt med en fælles investering på ca.
kr. 200.000,- og en egenbetaling på op mod kr. 30.000.
Imidlertid har vi nu modtaget et tilbud fra ”YouSee”, som er et datterselskab under TDC, om gratis installering
af kabel TV (+bredbånd) til grundejerne i Hejmdal og omkringliggende foreninger.
Betingelserne for denne gratis etablering er, at minimum 55% af husstandene tilmeldes og tegner et 6 måneders
abonnement hos YouSee.
Hovedledningen vil blive etableret i fortovet langs skel. Fra en lille box kan der herefter etableres kabel mellem
hovedledningen og huset.
Ledningen fra vej til hus kan enten graves af grundejeren selv, eller ’skydes’ under jorden frem til huset med
en særlig maskine.
Hvis man graver selv er det naturligvis gratis, og hvis man vælger ’skyde’ løsningen koster det ca. 200 kr.
pr. løbende meter. Ledningen skal ligge i ca. ½ meters dybde.
Bestyrelsen anser fordelene som værende følgende.
•		
		
		

Prisen for etablering af kabel TV til huset er 6 måneders abonnement a 166 kroner (996 kroner)
- plus 200 kroner pr. meter mellem vejen og huset, hvis man ikke selv graver. Altså, en udgift der i
de fleste tilfælde vil være omkring 2.000 kroner eller mindre.

•
		
		

Uden ekstra omkostning, uden ekstra abonnement og uden ekstra kort afgifter kan der tilsluttes
op til 5 TV, der hver kan vise forskellige kanaler. Dvs. de voksne kan se TV Avisen og børnene kan
se tegnefilm - på samme tid.

•
		

Der er ikke brug for modtagerbokse ved TVet. Dvs. man bl.a. ikke længere har brug for flere
fjernbetjeninger.

•
		

YouSee sørger for tilslutning i huset. De opsætter et stik, normalt i ”første opholdsrum”,
alternativt til et forgreningspunkt. Det aftales med montøren.

•

Der er ikke længere brug for tagantenne eller paraboler.

•
		

Der er mulighed for at abonnere på forskellige bredbåndsløsninger til internet
fra 4Mbit/512kbit (kr 189 pr måned) til 50Mbit/4Mbit (kr 499kr pr måned)

•

Der er mulighed for at modtage telefoni i samme kabel, hvis man ønsker det.

•
		
		

I voes naboforening Gimle er det lykkedes at skaffe 55% tilslutning til accept af YouSee’s tilbud.
De har spurgt flere ejendomsmæglere, der har sagt, at det vil gøre huset mere attraktivt og at det
er en meget lille investering i IT og TV, som der forventes at være i et hus i dag.

•
		

Når YouSee graver coax-kabler ned lægger de et trækrør ved siden af. Så når der en dag kommer 		
lyslederkabler, skal der ikke graves igen. Der er således også tænkt på fremtidige muligheder.

Tilbuddet gælder kun, hvis man tilmelder sig nu
– og kun hvis vi når op på minimum 55% tilslutning fra beboerne.
Følg med på www.gf-hejmdal.dk
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Tilmelder man sig efter etableringen er foretaget, er tilslutningsprisen kr. 3.595,- hvilket er YouSee’s
normalpris + abonnement + nedgravning af kabel fra fortov til hus. Nedgravning af kabel fra fortov til
huset vil ifølge Amager Entreprenøren koste ca. kr. 2.200,- hvis det er i græsplæne. Skal der graves
gennem/under plankeværk, hæk, flisebelægning m.m. vil det blive betydeligt dyrere.
Det er bestyrelsens opfattelse, at dette er et godt og fair tilbud. Der er ikke noget, der tyder på, at vi kan få
tilsvarende løsninger billigere i en overskuelig fremtid. Vi binder os naturligvis her og nu til en bestemt udbyder,
men man er jo ikke bundet i mere end 6 måneder og så kan man jo beholde sin parabol/tagantenne i denne
periode, hvis man vil tilbage til den gamle løsning.
Vi håber, at I alle vil svare på denne henvendelse.
Klip det nederste af denne seddel af, udfyld den og indlever den til
Claus Retpen på Funkiavej 14. inden den 18. december 2009.

Med venlig hilsen
Hejmdals bestyrelse

Navn: ……………………………………………………….………………………………………….

Adresse: ………………………………………………………………………….……………………
JA: Vi vil gerne have indlagt kabel-tv/bredbånd i vores hus og er indforstået med,
at vi derfor må tegne et abonnement på YouSee i min. 6 måneder:

Underskrift: ……………………………………………………..

NEJ: Nej vi ønsker at beholde det vi har:

Underskrift: …………………………………..

HUSK: Skriv tydelig navn og adresse – helst med blokbogstaver.

Følg med på www.gf-hejmdal.dk

