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Henover sommeren er der sket en del, som vi kort vil delagtiggøre Jer i. 

Stofas opkøb af Canal Digital’s kabeltv kunder, er pga. konkurrencestyrelsen 
massive krav, opgivet, Stofa fortsætter som hidtil, med en lang og dyr proces i 
bagagen. Men klar til andre udfordringer.  

TV2’s vej imod betalings-TV markedet, har en del hørt om, mange rygter har svirret. 
Især prislejet, hvad vil det koste at se TV2.  

BoxerTV og YouSee har lavet en aftale med TV2 omkring prisniveauet, YouSee som 
vælger at lægge TV2 i deres basispakke, hæver prisen for deres pakker fra 10 kr. 
BoxerTV som de eneste kan tilbyde kanalen i løs vægt, med div. gebyrer vil kanalen 
komme til at koste ca. 35 kr./ mdr./tilslutning. 

Stofa som repræsenterer ca. 500.000 antennetilslutninger, har et programudvalg 
som består af nogle, af de store antenneforeninger, programudvalget forventes her i 
begyndelsen af september at ville se på de fremtidige TV muligheder, og her forventes 
det, at de vil se på og evt. anbefale at Stofa analogt udbygger deres anlæg med en 3. 
TV-pakke.  

Stofa afholder sædvanen tro deres Programdag, d. 20.september, vi deltager. Det 
forventes vi hører, hvordan Stofa ser på fremtidens TV-kanal sammensætning. 

Der er nogle tekniske ting som skal falde på plads, så som anlæg der pt. ikke har de 
dyrere TV-kanaler analogt, så kan man heller ikke udsende kanalen digitalt, dette er en 
begrænsning kanal udbyderen sætter, og den er et ufravigeligt krav. Kanaler der har 
denne begrænsning er: 

TV2 Sport, Canal 9, 6’eren, TV3 Puls, Animal Planet, CNN med flere. 

I 2012 skifter vi fra MPEG-2 til MPEG-4 det vil i sig selv give bedre plads i vores net, 
men der er andre faktorer, som til gengæld begrænser kapaciteten i nettet.  

Det kan være 4 generations mobiltelefoni som allerede har fået sendetilladelse men fra 
2012 bliver der skrappere krav til de materialer der er i anlægget. 

Vi må tænke den tanke, at vi kan blive tvunget til, at udelade dette frekvensbånd, som 
igen vil betyde meget mindre plads til udvidelsen med vores evt. 3. TV-pakke.  

Disse ting er selvfølgelig, noget som forhåbentlig vil være klarlagt inden 
generalforsamlingen.  

Det er absolut vores forventning, at Stofa vil anbefale 3. TV-pakke, som SGA kan 
bakke op om. 

Vi har netop fået Fordelsaftale 2 med WEB-TV, næste stadie er, at WEB-TV kan 
tages med overalt, som en del af Fordelsaftale 3 der skulle være under opsejling. 

Ros fra Stofa til vore medlemmer: I er pligtopfyldende betalere. 


