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Nyt om fornyelsen af Fællesantenneanlægget. 
 

YouSee og Dansk Kabel TV er nu klar til at gå i gang med etableringen af kablerne til det nye 
fællesantenneanlæg. 

Vi har i dag haft møde og besigtigelse af bebyggelsen med repræsentanter fra Dansk Kabel TV og deres 
underleverandør CRElectric. 

Arbejdet forventes at kunne gå i gang i uge 47 startende med Georginevej lige. Vi forstår, at det er tanken 
at færdiggøre de udvendige kabelinstallationer for en sti af gangen. Umiddelbart efter at hver sti bliver 
færdig udføres den indvendige installation i husene. 

Som udgangspunkt føres kabler frem således, at det nye antennestik bliver placeret tæt på det sted, hvor 
det nuværende antennekabel oprindeligt er placeret. På de vedlagte principskitser har vi angivet de steder 
hvor, vi forstår de nye tilslutningspunkter placeres. 

I den kommende tid vil repræsentanter fra Dansk Kabel TV færdes i området bla for at placere mærkepæle, 
der hvor kabler skal føres ind. Husk at det er den enkelte ejers opgave at fjerne flisebelægning, 
terrasseplanker og lign ved husmuren, således at der er mindst 60 x 60 cm til rådighed på stedet, hvor 
kablet skal føres ind. 

Dansk Kabel TV vil kontakte de enkelte ejeres direkte omkring etableringstidspunkt og placering. 

Det nuværende antennesystem vil fortsat være i drift indtil det nye anlæg kan sættes i drift, og YouSee har 
lavet aftaler med de enkelte ejere om TV pakker og evt internetadgang. 

Hvis du har spørgsmål til  denne skrivelse er du velkommen til at kontakte Leif Henriksen, Kr15, (2254 5080) 
eller Jens Kirkegaard, Kr8 (4056 8222) 

Bestyrelsen.    

 

 

 

Bilag. 

Principskitser for placering af tilslutning til det nye fællesantenneanlæg. (Ændringer vil kunne forekomme 
som følge af lokale forhold). 

Krokusvej hhv Gardeniavej ulige. 
Krokusvej hhv Gardeniavej lige. 
Fresiavej hhv Georginevej ulige. 
Fresiavej hhv Georginevej lige. 



KROKUSVEJ OG GARDENIAVEJ   ULIGE NR.

Kabel føres i messingrør fra stien
til gårdhavens terræn og fæstnes i 
nederste vægfug, 1 sten over terræn
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PRINCIPSKITSE
Til information – ikke til udførelse

Tilslutningsstik
placeres over fod-
panel eller kan
føres til et andet
sted i stuen
efter aftale



KROKUSVEJ OG GARDENIAVEJ  LIGE NR.

A

Kabel bores fra
stien til husmuren
i ca 45 cm dybde

Tilslutningsstik
placeres over fod-
panel nær det op-
rindelige sted,
eller føres til et
andet sted i stuen
efter aftale

Principskitse
Til information  -  ikke til udførelse



FRESIAVEJ OG GEORGINEVEJ ULIGE NR. 
 

 

 

 

 

Kabel bores fra stien ind til husmuren 
i ca 45 cm dybde under terrasse. 

Tilslutningspanel placeres 
over fodpanel mellem 
vindue og dør – på et 
andet sted i stuen efter 
aftale,  eller på det 
oprindelige sted nær 
pejsen. 

PRINCIP SKITSE 
TIL INFORMATION _ IKKE TIL UDFØRELSE 



FRESIAVEJ OG GEORGINEVEJ LIGE NR. 

 

 

Kabel bores fra stien ind til 
husmuren i ca 45 cm 
dybde under terræn. 

 

Tilslutningspanel 
placeres over 

fodpanel på det 
oprindelige sted nær 

pejsen – eller føres til 
et andet sted i stuen 

efter aftale. 

 

PRINCIP SKITSE 
TIL INFORMATION _ IKKE TIL UDFØRELSE 
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