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Info-skrivelse vedrørende etablering af nyt antenneanlæg. 

 
Tidsplan: 
 
Arbejderne med det nye antenneanlæg starter op i løbet af marts 2017.  
 
Der startes med, at blive gravet i fællesarealerne og derefter skydes kabler og rør under 
haverne frem til stue-facaden, hvor der graves et hul på ca. 50x50cm. 
3 dage inden gravefolkene kommer i din have, vil du modtage en varsling fra firmaet der 
graver (CR Electric). Du behøver ikke være hjemme den dag der skydes/graves i din have. 
Gravefolkene har en stige med så de kan kravle over hækken eller hegnet. 
 
Afmærkning: 
 
Det nye antennestik vil blive placeret ved vinduet på den væg, hvorpå det oprindelige 
antennestik d.d. er placeret. Et bestyrelsesmedlem vil i løbet af februar henvende sig til 
den enkelte beboer for at sætte en pind op, hvorfra antennekablet skal føres ind i haven. 
Kablet bliver skudt ind til den enkelte parcel. Maskinen, som skal skyde kablet ind, kræver 
nogen plads ude ved skellet. Da vi gerne vil undgå at der graves for meget i asfaltvejene,  
vil man helst grave ind i haven under hæk, hvor det kan lade sig gøre. Dette aftales ved 
opsætning af pind og der vil selvfølgelig ske en retablering af hækken.  
 
Det henstilles, at arealet hvor der skal graves i haven friholdes for havemøbler, specielle 
planter m.v., så gravefolkene kan komme til.  Det er aftalt, at udgravningerne retableres af 
gravefolkene. 
 
Kabler og stik: 
 
Når alle kabler og rør er gravet frem til alle husene kommer der en montør og borer kablet 
ind i stuen og monterer stikket på den væg hvor det oprindelige antennestik er placeret. 
Det nye stik placeres så tæt på vinduet som muligt. 
 
14 dage og igen 3 dage inden montøren skal have adgang til din bolig, vil du modtage en 
varsling fra firmaet som monterer stikkene (Dansk Kabel TV). 
 
Ekstraarbejder: 
 
Dansk Kabel TV afleverer en tilkøbsseddel i boligerne i forbindelse med at det nye stik 
monteres. På disse tilkøbssedler har man mulighed for bestille ekstra stik, ledninger m.v. 
Ekstra bestillinger foregår direkte mellem den enkelte beboer og DKKTV og er 
grundejerforeningen uvedkommende. Alle ekstrabestillinger er for egen regning. 
 
Færdiggørelse og pakkevalg:   
 
Det forventes at alle stik er monteret i løbet af maj 2017, hvor der også vil blive sat signal 
på de nye stik. I første omgang vil der være ”fuld pakke” på alle stikkene. I løbet af juni 
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2017 vil du modtage et pakkevalgsbrev fra YouSee. Dette pakkevalgsbrev skal du udfylde 
og returnerer til YouSee. I løbet af juli 2017 vil den ”fulde pakke” blive ændret til den pakke 
som du har valgt. Fra og med d. 1. juli 2017 vil du ikke længere modtage en opkrævning 
fra G/F Bavnebjærgspark på TV-pakken, men i stedet direkte fra YouSee. 
 
Såfremt du er i tvivl om hvilken TV-pakke du skal have, anbefaler vi at du starter med at 
vælge en lille pakke. Du kan altid gratis opgradere til en større pakke. Hvis du derimod vil 
går fra en stor pakke til en mindre kræver YouSee penge for dette. 
 
Betaling: 
 
På den kommende generalforsamling forventer bestyrelsen, at forslå: 
 
Uændret kontingent for 2017   kr. 2.000,- 
YouSee 2. kvt. 2017 samt KopyDan   kr. 1.700,- 
Antenne     kr. 4.000.- 
I alt      kr. 7.700,- 
 
Som bliver opkrævet med kr. 6.700,- pr. 1.4.17 og kr. 1.000,- pr. 1.10.17, idet kontingentet 
opkræves over 2 gange. 
 
Antennen bliver kr. 4.000,- (varslet kr. 5.000,-) idet bestyrelsen foreslår på næste 
generalforsamling, at det resterende beløb anslået kr. 600,- pr. parcel tages fra fonden for 
veje og fællesarealer.  
 
Desværre har det vist sig, at vi ikke har kunnet få tilskud fra Bredbåndspuljen, da 
tidsfristen var for stram og YouSee ikke havde mulighed for at medvirke.  
 
Afslutning: 
 
Vi håber hermed at have givet en tilfredsstillende information om forløbet af anlæggelse af 
den nye antenne og håber, at alle vil medvirke positivt til, at vi alle kan få en god 
oplevelse.  
 
Parkeringspladser: 
 
Som tidligere nævnt må campingvogne og trailere ikke henstå på de fælles 
parkeringspladser eller veje i længere tid. Den campingvogn, som i længere tid har stået 
parkeret ved legepladsen, bedes flyttet straks.    
 
Til slut vil bestyrelsen ønske alle en god jul og et godt nytår.  
 
8. december 2016 
 
Grundejerforeningen Bavnebjærgspark 
p.b.v. Gullan Thomsen, formand  
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