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Afd. 55; Orientering om TV og internet samt Fibernet

Kære beboere i AAB55,

Hermed information om den fremtidige TV- og bredbåndsleverance i AAB55 samt mulighed 
for fibernet i AAB55.

TV- og bredbåndsleverance via fællesantenneanlægget

 Leverance fra INAF udskydes fra 1. januar 2020 til 1. juni 2021
 Ingen beboere i AAB55 kommer til at hæfte for gæld af nogen art

Som tidligere udmeldt, så bliver den fremtidige leverandør af TV/bredbånd Ishøj Ny 
Antenneforening (INAF). De vil tilbyde TV-pakker og bredbånds-produkter som kan ses på 
www.ishoejnyantenneforening.dk

Oprindeligt skulle leverancen starte 1. januar 2021. 

Men blandt andet på grund af Ishøj Kommunes salg af fællesantennen, så er det besluttet at 
udskyde leverancestarten til 1. juni 2021. Indtil da fortsætter TV og bredbånd med at blive 
leveret af Kabelplus via Ishøj Fællesantenne. (Se www.kabelplus.dk).
Der har været en del debat om hvorvidt beboere i AAB55 ville kunne komme til at hæfte for 
eventuel gæld i INAF. Dette er nu helt afklaret, at dette IKKE vil blive tilfældet. 

Så denne udskydelse sikrer også, at INAF kan nå at ændre vedtægterne, så INGEN beboere 
i AAB55 kan komme til at hæfte for INAF´s eventuelle gæld.

I løbet af marts/april 2021 vil der komme mere information vedrørende skiftet til INAF. 

Dermed sker der altså ingen ændringer i TV- og bredbåndsleverancen før 1. juni 2021.

Fibernet

 TDC Net installerer fibernet i 2021
 Helt frivilligt for den enkelte beboer
 Ingen omkostninger eller forpligtelser for AAB55

På beboermødets opfordring har administrationen afviklet et udbud, og valgt en udbyder på 
fibernet, der vil installere fibernet uden omkostning eller andre forpligtelser for afdelingen.

Valget er faldet på TDC Net og det forventes at kontrakten underskrives snarest.

http://www.ishoejnyantenneforening.dk/
http://www.kabelplus.dk/


Side 2 af 2

Via fiberen fra TDC Net kan man abonnere hos en række TV- og bredbåndsudbydere. Se 
mere på www.tdcnet.dk/fiber/ (bemærk at AAB55´s adresser ikke kan søges endnu).

TDC Net har meddelt at de forventer at påbegynde installationen af fibernettet i første kvartal 
af 2021, og forventer at fibernettet er klar til brug inden udgangen af 2021.

Bemærk: det er helt frivilligt om man ønsker at benytte denne mulighed – men uanset om 
man ønsker fiber eller ej bliver der installeret et nyt stik i alle boliger. Dette kommer der 
yderligere information om i løbet af foråret.

https://www.tdcnet.dk/fiber/

