
 

 

Nyhedsmail                                                                         08/01/2018 

Opdateret Foreningsaftale 2018 med youSee. 
Det er sikkert ikke alle beboerne på Nederbyvænget, der er klar over, at det kabelnet som youSee benytter 
og vedligeholder på Nederbyvænget tilhører Vængernes Beboerlaug og dermed den enkelte beboer. Da 
den oprindelige fællesantenne blev nedlagt tilbage i 2002 blev der lavet en aftale med TDC og senere 
youSee. Aftalen forpligter youSee til at vedligeholde og løbende opgradere vores bestående kabelnet med 
tilhørende installationer. Ingen af beboerne er bundet til youSee og kan frit vælge leverandør af TV og 
bredbånd, men det giver selvfølgelig god mening at vælge den leverandør, som låner vores eget kabelnet, 
og derved udnytte de rabatter og andre foreningsfordele vi får til gengæld. 

Vi har netop i bestyrelsen afsluttet en forhandling med youSee og lavet en ny aftale for en længere periode. 

Det er næppe alle beboere på Nederbyvænget, der er 100% up to-date på de foreningspriser, der gælder på 
TV og bredbånd, samt foreningsfordele på andre produkter, som mobiltelefon og TV boks. Noget nyt er 
også, at der ikke længere er TV krav på levering af bredbånd, med andre ord, du behøver ikke have et TV 
abonnement hos youSee for at få bredbånd fra youSee. 

TV priserne på vores aftale med youSee er væsentlig billigere end de annoncerede priser (omkring 100 
kroner/måned) for såvel de faste pakker (grundpakke/mellempakke/fuldpakke) som for de nye ”bland selv” 
pakker. På Bredbånd er rabatten omkring 30 kroner afhængig af hvilken hastighed man vælger, og 
sikkerhedspakken er nu inkluderet i abonnementet.  

Det skal også nævnes, at der nu tilbydes en ”mobil opsparing” på op til 600 kroner i rabat ved køb af en ny 
telefon. 

De nye priser fremgår af efterfølgende 2 sider / var vedlagt denne nyhedsmail - men kan efterfølgende 
hentes fra bestyrelsen via vores kontaktformular på hjemmesiden. 

Hvis du betaler højere priser, end de der er anført på efterfølgende prisblad, så anbefaler vi, at du 
henvender dig i youSee butikken i Bispegade 7 og henviser til foreningsaftalen med Nederbyvænget – 
anlægs nummer 4004368. Priserne gælder selvfølgelig kun ved bopæl på Nederbyvænget og kan ikke flytte 
med til en ny adresse. Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen via kontaktformularen på vores 
hjemmeside, hvis du har spørgsmål til vores aftale. Det er ikke muligt at få rettet priserne med 
tilbagevirkende kraft, men prøv alligevel!! 

For god ordens skyld kan vi tilføje, at vi har igangværende dialog med STOFA med henblik på, også her, at få 
aftalt bedre betingelser. STOFA har deres eget fibernet på Nederbyvænget. 

Med venlig hilsen 

Vængernes Beboerlaug/Bestyrelsen 


