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Information fra bestyrelsen af Røjlevangens Grundejerforening om TV og 
internet 
 
Bestyrelsen er nu nået så langt med forhandlinger om leverance af TV signaler og internet, at vi 
kan informere om leverancerne. 
 
 
TV: 
Der opsættes en antenne ved legepladsen, hvorved Boxer TV kan leveres, aktiv 2-1-2018. Det 
betyder: 
Alle kan modtage DR kanalerne ukodet gennem antennestikket i boligen. Grundejerforeningen 
opkræver et afgiftsgebyr (CopyDan afgift) som betales sammen med kontingent betalingen pr. 
kvartal 
Hvis man ønsker at modtage andet end DR kanalerne, skal man til melde sig, som beskrevet i Bo-
xer TVs introduktionsskrivelse. Boxers TV signal fremføres i vores TV kabel til antennestikket i 
boligen. En anden mulighed er, at man selv entrerer med en TV udbyder, som leverer gennem 
internettet, egen parabol eller antenne. BEMÆRK: Dette udstyr må ikke (som anført i vores Dekla-
ration) være opstillet synligt. Betaling til Boxer TV eller anden udbyder står det enkelte medlem 
selv for. 
 
AV-Vision kan bistå ved tilmelding og installation af Boxer TV hos det enkelte medlem.  
Ring og aftal på telefon 50 48 00 68. 
 
 
Internet: 
Internet leveres af Bolignet-Aarhus (efterfølgende benævnt BNAA). Leveringen kommer med fiber 
til et skab ved legepladsen og videreføres gennem vores coax kabel til de enkelte husstande. Så-
fremt den enkelte grundejer vil have internet denne vej skal man tilmelde sig BNAA. Se BNAA 
intro skrivelse, hvor der også er angivet hastighed og priser. Anvendelse af BNAAs internet kræ-
ver, at der opsættes et modem i boligen. Dette modem købes hos AV-Vision. Pris vil blive oplyst 
senere. Ønsker man ikke internet gennem BNAA, skal man ikke tilmelde sig her. Man kan evt. 
modtage internet gennem telefonstikket. Dette skal man selv bestille hos egen udbyder. Abon-
nement hos BNAA eller anden udbyder betales direkte til udbyder. Beløb til service og vedligehold 
af vores kabel betales kvartalsvis til Grundejerforeningen. 
Løsningen bliver aktiv fra 2-1-2018. 
 
AV-Vision kan levere modem og bistand til installation af internet fra BNAA hos det enkelte med-
lem.  
Ring og aftal på telefon 50 48 00 68. 
 
 
Medlemmernes abonnementer hos YouSee: 
YouSee vil medio november skrive til hver enkelt kunde og oplyse hvad Grundejerforeningens 
opsigelse af YouSee TV-abonnement betyder for den enkeltes abonnementer hos YouSee. 
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Betaling gennem foreningen 
Fra Januar 2018 skal der ikke længere betales for TV kanaler til Yousee gennem foreningen. 
Men der skal betales CopyDan afgift, service og vedligeholdelses gebyr for vores anlæg på i alt kr. 
40,- pr. måned. Endvidere skal der afbetales på etablering af anlægget – denne pris oplyses ende-
ligt, når de sidste udgifter er faldet på plads. 
 
 
Materiale fra leverandører 
Vedlagt dette RG Nyt er det materiale som vi har modtaget fra Boxer TV (som der refereres til i 
afsnittet TV). Vi vil forsøge at omdele materiale fra andre leverandører kort efter at vi modtager 
det fra dem. 
 
 
 
Information fra Bestyrelsen fremover 
I tidens ånd ønsker bestyrelsen at information mere og mere sker ved hjælp af foreningens 
hjemmeside eller direkte via mails til grundejerne. Det er derfor vigtigt, at I kigger på hjemmesi-
den www.roejlevangens-grf.dk og oplyser jeres E-mail adresse til bestyrelsen. Disse E-
mailadresser vil ikke blive offentliggjort, men vil blive lagt i et system således, at bestyrelsen nemt 
og hurtigt kan udsende information. De der ikke har E-mail vil modtage en skrivelse som tidlige. 
For at få helt styr på hvem der ikke har E-mail, bedes I ligeledes henvende Jer til bestyrelsen. 
 
Bl.a. vil status for, hvordan levering af internet via BNAA og Boxer TV skrider frem, blive oplyst via 
hjemmesiden. 
 
 
Anlæg af nye bede 
Som vedtaget på generalforsamlingen 2017 er der blevet omplantet i 2 af vores bede. Bestyrelsen 
har bemærket at et af de nye træer for enden af Baunevej er gået ud. Leverandøren har lovet at 
udskifte det. 
 
 
Foreningen skifter formand 
Peter Ole Gleerup fraflytter foreningen og stopper derfor som formand. Ny formand bliver Car-
sten Thuge der overtager rollen 1. november 2017. 
Fra denne dag vil mails sendt til formandens E-mailadresse blive sendt til Carsten. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

http://www.roejlevangens-grf.dk/

