
April 2013 

 

 

 

 

 
Ændring af TV-Pakker 

 
På den nylig overståede generalforsamling indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, at forsamlingen tilsluttede sig en 
pakkesammensætning, udfærdiget af Stofa. 
Stofa har nedsat en favoritgruppe bestående af antenneforeninger, som så har peget på en sammensætning af de nye TV-
pakker. Det har været vigtigt for favoritgruppen, at pakke 2 fastholdt sin pris.  
Det har også været vigtigt, at der kom en børnekanal mere i pakke 2.  
Prisstigninger fra udbyderne af programmerne, sammenholdt med de nævnte faktorer, gør, at sammensætningen blev, som den 
blev.  
Vi kunne have fastholdt vores, TV-pakker som de var, men dette ville blive meget dyrere for det enkelte medlem, da vores aftale 
så ikke længere ville være en del af en standardleverance. Se den endelige pakkeoversigt fra Stofa, nederst på siden. 
 
TLC Danmark er udgået af Pakke 2 fra d. 02-04-2013. Du kan opleve sort skærm/manglende signal på både den analoge og 
digitale version af kanalen. 
Kanalen vil forblive i oversigten, men på sigt skifte navn og indhold til TV2 Fri, der starter med at sending d. 5. Maj. 
Vær opmærksom på at denne ændring ikke påvirker de der modtager TLC HD i den store pakke. 
 

Ny kanalsøgning 
 
Den 7. maj får Strib ny programsammensætning. Det er derfor nødvendigt at indstille kanalerne på dit tv. De fleste tv kan gøre 
det automatisk, men du kan få brug for at indtaste følgende værdier: 
 
Frekvens: 346MHz 
Netværks ID: 0 
Modulation: 64QAM 
Symbolrate: 6900 KS 
 
Vær opmærksom på, at det digitale signal kræver et tv med indbygget digital DVB-C MPEG4 tuner. 

 
Stofa priser 2013: 

TV Pakker Pr. måned Pr. kvartal Pr. år 

Pakke 1  110 kr.   330 kr.  1.320 kr. 

Pakke 2  275 kr.  825 kr.  3.300 kr. 

Pakke 3  425 kr.  1.275 kr.  5.100 kr. 

  Pris pr. gang 

Pakkeskift op 199kr. 

Pakkeskift ned 299 kr 

Navneændring  0 kr. 

Genåbning af TV ved restance   495 kr. 

Genåbning af StofaNet/Zaptor ved restance   179 kr. 

Oprettelse af TV kontrakt hvor installation findes   495 kr. 

Oprettelse af TV kontrakt hvor installation ikke findes   1.995 kr. 

Indstilling af første TV/Video/dekoder   425 kr. 

Indstilling af efterfølgende apparater   250 kr. 

Flytning inden for foreningen (hvor installation findes)   0 kr. 

    



Bredbånd 20/3 Mbit 40/5 Mbit  60/10 Mbit  150/15 Mbit  

Pr. måned 189 kr. 269 kr. 349 kr. 419 kr. 

    
N.B. Bemærk at kabel-tv opkrævning for 2. kvartal er baseret på den nuværende kanalsammensætning. Der vil i opkrævningen 
for 3. kvartal være en mindre regulering som vedr. maj og juni måned. 

    
Fremtidens SGA 
 
Der vil i efteråret blive afholdt medlemsmøde, så vores medlemmer får mulighed for at høre og debattere, om hvad der foregår 
indenfor branchen og ikke mindst, hvad kan der forventes af fremtiden. Bestyrelsen forestiller sig, der inviteres evt. 3 af de store 
TV-udbydere samt en fremtidsforsker. Vi håber, dette vil være med til at belyse i hvilken retning SGA skal gå fremtiden i møde. 
Der indkaldes særskilt til dette møde, vi forventer det bliver ultimo oktober/primo november 2013, det forventes vi har aftaler 

på plads med de implicerede parter inden sommer. 
 
Det vil bestyrelsen prioritere i 2013 
 
Holde tæt dialog med de øvrige antenneforeninger i omegnen, forberede det store medlemsmøde i efteråret og ikke mindst at 
fastholde Stofa på de aftaler, der er indgået. 

 

Hjemmesiden 

 
På hjemmesiden www.stribnet.dk bliver der mulighed for at tilmelde sig nyheder, i lighed med nyhedsbrev.   

Dette var et ønske på den afholdte generalforsamling. 

 
 

Med ønsket om et rigtig godt forår og god sommer 
 

Bestyrelsen 

 

              
               SGA´s nye bestyrelse 

Formand: Jan Pedersen    53802370 
Næstformand:   Lars Baun Sørensen  40202328 
Kasserer: Thomas Thrane          52302966 
Tilsynsførende:  Jesper Laursen   21421990 

 

Sekretær: Susanne Mehl  40354170 
Kontaktperson/ 
Medlemmer: Claus Chr. Holmen  22602253 
Web.  Ansvarlig: Jim Sidney                 25786261                    
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