
Farum d. 23. maj 2017 
 
Til Beboerne i Bavnebjærgspark 
 
 
Så er vores nye antenneanlæg ved at være på plads. Selv om vi i dag kan se TV på 
nettet, så er det endnu ikke helt klar til alle de nye ting endnu. 
 
I vil som beboere få besked fra enten YouSee eller bestyrelsen, lige så snart det er 
muligt at bestille TV pakker og/eller Internet. Vi er klar over, at der typisk er 30 dages 
opsigelse på eksisterende Internet forbindelse, hvorfor bestyrelsen tilstræber at 
information gives i så god tid som muligt. 
 
Bestyrelsen vil gerne slå fast, at det ikke nytter at kontakte YouSee direkte, idet de ikke 
kan hjælpe før anlægget er helt klart. 
 
Når det nye anlæg er helt klart, så skal I til at tage valg omkring TV pakker, TV-boks, 
Internet og evt. IP telefoni. 
 
Vi har haft en snak med YouSee om vores muligheder og vil prøve at beskrive dem her. 
 
På TV siden, har man mulighed for at vælge en af de tre TV pakker, Grund, Mellem og 
Fuld pakken. Disse kan man vælge uden andet udstyr en sit TV. Man kan også vælge 
ikke at have en TV pakke. 
 
Foruden TV-pakken, har man også mulighed for at supplere grundpakken med 10 eller 
20 valgfri ekstrakanaler. For at kunne dette kræver det at man enten har en boks (30,- 
pr.md.) eller et kort (pris 295,-) til hvert TV. Har man f.eks. boks til TV i stuen, men intet 
kort til TVet på værelset, vil man kun kunne se grundpakke på værelset og ikke ekstra 
kanaler. 
 
Når du vælger TV pakke og ekstra kanaler, så skal man tænke sig lidt om. 
Prisforskellen på Grundpakke og Mellempakke er 180,- om måneden og forskellen i 
antal kanaler er 10. Det vil derfor måske kunne betale sig at købe Grundpakke + 10 
ekstrakanaler frem for Mellempakken, idet prisen er den samme, men med ekstra 
kanaler, kan man selv vælge, hvilke kanaler man vil se, f.eks. vil golfspillere kunne 
vælge Viasat Golf som en af kanalerne. Ulempen er, at ekstrakanalerne kræver en TV-
boks eller et kort til TV’et. 
 
Vi kan som sagt også få en TV-boks til 30,- per måned. Med boksen vil vi kunne se "en 
del" gamle programmer, men grundet ophavsrettigheder ikke alle. Boksen har til 
gengæld en optager så man kan optage film på samme måde som med en gl. VHS. Det 
smarte her er, at du via din mobil kan sætte den til at optage en film hjemme, mens du 
er i sommerhuset. Når du abonnere på boksen, så får du desuden en gratis premiere 
film hver måned. 
 



På internet siden, vil vi kunne få flere forskellige hastigheder. En hastighed på 50/10 Mb 
til 239,- pr. md vil være fint til de fleste (50/10Mb er ca 5 gange hurtigere end vi reelt 
kan få via tlf. stikket i dag), men har man behov for yderligere hastighed, kan man få en 
forbindelse på 100/20 Mb til 269,- pr md. eller endnu hurtigere forbindelser, hvis det 
ønskes. Inkluderet med Internet abonnement er 3 sikkerhedspakker til husets PC, så 
man kan være professionelt beskyttet mod virus mv. Tidligere kunne man få 
abonnement til C-more med i prisen, men det er ophørt nu. 
 
Har man Internet kan man også få IP telefoni. Et abonnement med forbrugsafregning 
koster 20,- pr md. Mange udbydere har denne ydelse gratis inkluderet i prisen, men ikke 
YouSee. 
 
På YouSee’s hjemmeside (www.yousee.dk) kan du læse mere om mulighederne. 
Priserne passer dog ikke helt, da bestyrelsen i forhandlingerne har fået nogle billigere 
priser på Grundpakke og Internet, da vi er en forening. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 
 
 


