
 

 
                                       

 
 

        

 
                                                                                                          

                                                                                                  

Til alle ejendomme i  
Antennelauget Mølletoftens 

forsyningsområde 

 
 

Invitation til medlemsmøde  

om etablering af fibernet for alle husstande i foreningens område, 
tirsdag den 14. januar 2020 kl.19:30 på Karlslunde Skole, kantinen 

 

Til orientering stopper det nuværende antenneanlæg med at distribuere signaler senest  

31. december 2020. Skærpede krav fra elforsyningsselskaberne medfører, at strømmen til 
anlægget bliver afbrudt, da omkostningerne til at indfri disse krav er for store for vores anlæg. 

På baggrund af denne beslutning er bestyrelsen sendt i byen for at forhandle med mulige 

leverandører, som kan overtage leverancen af TV-signaler og Internet. 
 

Antennelaugets bestyrelse har siden generalforsamlingen forhandlet med Fibia, Novomatrix og 

Gigabit om etablering af højhastighedsinternet og TV gennem fibernet. 
 
Hvis vi er mange nok, vil og kan Fibia etablere et nedgravet fibernet i foreningen i 2020. 

 
Derfor er det vigtigt at du møder op til infomødet 14. januar 2020, hvor en repræsentant fra 

Fibia sammen med bestyrelsen vil informere om de forskellige muligheder dette tilbud åbner for. 

Desuden gennemgås tidsplan og betingelserne for tilmelding.  
Efterfølgende vil du have mulighed for at stille alle de spørgsmål, du måtte have. 

 

På næste side kan du se nogle eksempler på priser, og nederst er der en kanal-oversigt. 
De endelige priser vil komme på mødet.  

 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, også selvom du ikke er medlem af 
antenneforeningen på nuværende tidspunkt. Tilbuddet omfatter ALLE, der har bopæl i 

foreningens område. 

 
 

 

 
Med venlig hilsen 

 

Antennelauget Mølletoften 

Bestyrelsen 
 

www.moelletoften.dk 

 
Formand:     Jens Christian Mikkelsen, Tofteholmen 6 Tlf.  42 60 06 21   

Kasserer:     Peter Rytoft, Tofteholmen 23   Tlf.  22 61 02 39 

Teknisk:    Jens Christian Mikkelsen, Tofteholmen 6 Tlf.  30 93 27 82  
  

Best.medlem:  Per Buch, Møllehaven 19    Tlf.  46 15 27 42 

Best.medlem:  Frederik Kirketerp-Møller, Nylandsvej 72 Tlf.  25 56 17 19 

 

 

 

 

 

Antennelauget  

 Mølletoften     
2690 Karlslunde  

 

januar 2020 

www.moelletoften.dk 

http://www.moelletoften.dk/


 

 

 

Eksempler på priser og pakker 
 

 
 
Fibias kanaloversigt kan ses på fibia.dk/privat/forening/foreningsprodukter/tv/  

 
Der er 3 måder man kan entrere med Fibia på. Det er muligt at benytte egen TV-fjernbetjening 

til alle 3 måder. 

 
Eksempel 1, Kabel-TV uden internet.  

Her er ens TV-pakke foruddefineret, man kan vælge mellem 3 pakker, der hver giver adgang til 

en række kanaler og tjenester. 
  

Eksempel 2, Kabel-TV med internet.  

Her er ens TV-pakke foruddefineret, man kan vælge mellem 3 pakker, der hver giver adgang til 
en række kanaler og tjenester. Herudover er der højhastighedsinternet, hvor man kan vælge 

imellem 3 forskellige hastigheder. 

 

Eksempel 3, Kabel-TV med internet og 4K TV-Boks.  
Her er ens TV-pakke foruddefineret, man kan vælge mellem 3 pakker, der hver giver adgang til 

en række kanaler og tjenester. Herudover er der højhastighedsinternet, hvor man kan vælge 

imellem 3 forskellige hastigheder. 
4K TV-Boksen giver mulighed for at tilvælge yderligere kanaler mod et tillæg pr. kanal. 

Derudover giver 4k TV-Boksen også mulighed for at optage programmer, leje film og meget 

mere. 

 

 

 

På næste side:  Fibias TV-pakker 

Kabel TV

Lille TV-pakke 255,00

MellemTV- pakke 459,00

Stor TV-pakke 629,00

Se hvilke kanaler pakkerne indeholder på www.fibia.dk/privat/forening/foreningsprodukter/tv/

Highspeed Internet

100/100 Mbit/s 279,00

300/300 Mbit/s 339,00

500/500 Mbit/S 439,00

Fibia Kabel TV Lille TV-pakke Mellem TV-pakke Stor TV-pakke

Uden Internet 255,00 459,00 629,00

Med 100/100 mbit 534,00 738,00 908,00

Med 300/300 mbit 594,00 798,00 968,00

Med 500/500 mbit 694,00 898,00 1.068,00

Tilvalg

1. TV boks 69,- pr. mdr.

TV boks herefter pr. stk. 39,- pr. mdr.

Betaling af ekstra kanaler Fra 10,- pr. kanal (kræver TV-Boks)

Køb af TV-Boks pr. stk. 1299,-

https://www.fibia.dk/privat/forening/foreningsprodukter/tv/


Fibia / Waoo 

TV-pakker   

 

 

 

 

 

Lille TV-pakke   

DR3 og DR K er dog lukket 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Mellem TV-pakke:  

Ekstra kanaler  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

Stor TV-pakke:  

Ekstra kanaler  

 

 

 


