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Kære Beboere i Røjlevangens Grundejerforening. 

 

Da lovgivningen i 2018 ændrede sig i forhold til antenne- og sløjfeanlæg, gør bestyrelsen opmærksomt på, 

at det vil være muligt at udtræde af vores Antenneforening pr. 31. december 2023 hvor vores aftale med 

Bolignet Aarhus og Av-vision om levering af internet og tv udløber. 

 

Ønsker man at udmelde sig Antenneforeningen skal bestyrelsen senest den 31. marts 2023 have besked 

herom på mailen Formand@Roejlevangens-grf.dk 

Alle skal dog uanset udmelding stadigvæk indtil 31. december 2023 betale foreningskontingent til 

Antenneforeningen. 

Læs mere om lovgivningen her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/tv-pakker-2018/ 

 

På generalforsamlingen i april 2023 skal vi drøfte og stemme om Antenneforeningens fortsættelse eller 

lukning. 

Da udmeldte grundejere pr. 1. januar 2024 ikke længere skal betale til Antenneforeningen vil det blive det 

resterende antal medlemmer der solidarisk skal betale for drift og vedligeholdelsen af Antenneforeningen. 

Vores kabler til internet og tv er fra 1990 og de aktive komponenter i Sløjfeanlæget er fra ca. 2004, så hvis 

Antenneforeningen skal fortsætte, så må vi på beregne større udgifter til vedligeholdelse fremover. 

 

På denne baggrund anbefaler bestyrelsen alle der ikke allerede har gjort det at sige ja tak til TDC Fibernets 

tilbud om at gratis at få indlagt fibernet i husstanden. 

Alle der tidligere har vist interesse for at få fibernet har formodentlig modtaget et brev herom i slutningen 

af september måned og ellers har jeg vedhæftet brevet denne mail. 

Dette giver en god anledning til at skifte over til individuelle aftaler og samtidig skifte til en mere 

nutidssvarende løsning. 

 

Siger man ja tak inden den 7. november, så vil både gravearbejdet ude fra fortovet og indtil huset samt 

installation være gratis. 

Efter ovennævnte dato skal man forvente at skulle betale for dette. 

Dette tilbud inkluderer ikke levering af internet eller tv. 

Dette skal man selv finde en udbyder af og bestille, hvis man ønsker en internetforbindelse og en tv-

udbyder.   
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På bestyrelsens vegne 

Martin Egelund Olsen 

Røjlevangens Grundejerforening 

Formand@Roejlevangens-grf.dk 

Tlf. 28121277 
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