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Information om vort nye antenneanlæg: 

 

 
Nu er forhandlingerne med leverandørerne til vort nye antenneanlæg afsluttet og 
underskrifterne er på plads. Det betyder, at vi nu kan udsende oplysninger om 
priser, bestilling m.v. 
 
 

Fælles udgifter i forbindelse med implementeringen af tv 
og internet. 
 
Grundejerforeningen opkræver hos alle medlemmer hvert kvartal de fælles 
udgifter og afdraget på vort fælles nye antenneanlæg. 
 
Udgifterne regnet pr. måned vil fra 1. januar 2018 blive: 
 

 Afgift til Copy Dan, BNAA (Bolignet Aarhus) service 
og vedligehold af Coax  kr. 35,00 
 

 Afdrag på vort fælles nye antenneanlæg kr. 150,00 
BEMÆRK: Afdraget er anslået, og kan blive ændret 

 
 

TV gennem Boxer. 
 
Boxer TVs information og folder med priser blev omdelt med RG nyt 28-10-2017. 
 
Hvis man ikke ønsker Boxer TV, skal man ikke foretage hverken tilmelding eller 
framelding. 
 
Ønsker man Boxer skal tilmelding ske til AV-Vision, her skal oplyses hvilke 
pakke/kanaler man ønsker. Endvidere skal der oplyses det antal kort (maks. 4) og 
antal tv modul/boks, der ønskes. Pr. fjernsyn skal der anvendes 1 kort samt evt. 1 
TV modul eller boks. Ved anvendelse af harddiskoptagere, spørg leverandøren. 
 
Kort nr. 1 er gratis, men der skal betales en engangspris for eventuelle kort nr. 2, 3 
og 4. Ved bestilling inden 1. december er TV modul/boks uden beregning, selvom 
der normal betales for dette. 
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Internet gennem Bolignet Aarhus (BNAA) 
 
Hvis man ikke ønsker en internetløsning gennem BNAA, skal man ikke foretage 
hverken tilmelding eller framelding. 
 
Hastighed og priser på internet fremgår af vedlagte folder. Herudover skal der ved 
tilmeldelse opsættes et internet-router (pris fremgår af folder fra AV-Vision). Til 
internet-routeren hører der forskellige ydelser som vedligehold, opgradering, 
ændring af hastighed m.v. En del af fællesudgifterne er konverteret til bruger-
betaling. Dette resulterer i at AV-Vision ud over abonnementet opkræver kr. 37,50 
pr. måned hos internetbrugerne. 
 
Samlet set vil dette stadig være en fornuftig løsning, der alt andet lige vil være 
billigere end andre løsninger. 
 
BNAA tilbyder 2 forskellige sikkerhedspakker. Dette vil blive sendt til internet 
abonnenterne som information fra BNAA. 
 
Ønsker man at benytte sig af internet gennem BNAA sker tilmelding til AV-Vision 
med angivelse af ønsket hastighed. 
  
 


