Nivå, den 27. november 2019

TV-kanaler og 3. parts internet
Ligesom vores beboere har bestyrelsen i den seneste tid også fulgt udviklingen mellem YouSee og Discovery
angående en fornyet aftale om deres kanaler – på nuværende tidspunkt lader det desværre til at
Discovery’s kanaler helt bortfalder fra udbuddet i YouSee’s pakke og Bland-Selv univers.
Det er desværre et trist resultat for både YouSee, Discovery og os seere, men bestyrelsen har forståelse for
begge partners synspunkter, for sagen er jo en indviklet politisk kamp om at kunne levere dyrt, men godt
indhold, og samtidig holde prisen på pakker og kanaler nede for seerne, ligesom det også handler om
hvem, der skal bestemme indholdet i pakkerne og Bland-Selv udbuddet - er det YouSee eller
leverandørerne (Discovery)...
G/F Damgårdens aftale med YouSee indbefatter ikke – modsat mange antenneforeningers aftaler – tvungen
tilmelding til en TV-pakke. Den enkelte parcel indgår selv aftale med den udbyder, som man ønsker.
Såfremt foreningens kabel-netværk benyttes, er man dog begrænset til YouSee TV. Til gengæld
vedligeholder og opgraderer YouSee vort anlæg kvit og frit.
Som udgangspunkt løber foreningens aftale med YouSee 3 år endnu – men selv hvis vi kunne skifte nu, så er
(eller bliver) de øvrige leverandører sandsynligvis underlagt de samme krav om enten øget pris eller
placering af kanalerne i visse pakker. Derfor er et skift ikke nødvendigvis en bedre løsning. Der er dog ingen
tvivl om, at vi vil se på denne problematik, når vi nærmer os udløbet af aftalen, men det er ikke en løsning
lige nu.
Bestyrelsen har til gengæld besluttet at åbne vores internet for 3. parts leverandører (som har en aftale
med YouSee). Det betyder i praksis, at man kan opsige sin internet-aftale med YouSee og vælge en anden
leverandør.
Det er dog vigtigt at huske, at eventuelle kombinations-tilbud fra YouSee (som f.eks. WebTV) bortfalder,
hvis man opsiger internet hos YouSee – så det er op til beboeren selv at få undersøgt konsekvenserne af
en eventuel opsigelse. Men omvendt kan det betyde højere hastigheder (op til 1000/100 Mbps) til
fordelagtige priser.
Det er vores opfattelse, at vi ved at åbne vores kabel-netværk for 3. part øger fleksibiliteten for vores
beboere, så de har flest mulige valg til rådighed.
Dermed vil man for eksempel kunne nedgradere ens TV pakke og så streame de manglende ønskede
kanaler på anden vis via internettet.
I den forbindelse er det vigtigt at minde om, at internet via vores kabel-netværk er yderst stabilt, leverer
den valgte hastighed og samtidig tillader Gigabit hastigheder.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, GF Damgården

