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FSA Nyhedsbrev nr. 15 – 2017 

 

Den 6.11.2017 
 

1. Afbrydelse for vedligeholdelsesarbejder 
I den kommende nat, tirsdag den 7.11. kl. 00-02 kan der forekomme 
afbrydelser i tv, internet og telefoni fordi vores leverandør, GlobalCon-
nect, skal udføre vedligeholdelsesarbejder. 

Tirsdag den 28.11.2017 foretager Teracom (leverandør af tv-kanaler) 
en test i deres systemer kl. 10.15–11.45. Der forventes ingen afbrydel-
ser, men det kan forekomme. Det berører kun tv.  

 

2. Nye funktioner i FSA medlemsportal http://mit.fsanet.dk 
Alle medlemmer har en 
konto i FSAs medlemspor-
tal med ovenstående ad-
resse. Man logger ind med 
sin e-mail-adresse og en 
personlig adgangskode. 
Har man glemt sin ad-
gangskode, kan man bestil-
le en ny, der genereres 

automatisk 
og senere 
kan æn-
dres.  

Man har i godt halvandet år kunnet bestille pakkeskift, enkeltkanaler (Conax-kort), 
WebTV og se økonomisk mellemværende med foreningen, i portalen. Her kan du 
også se den 9-cifrede kode, du skal bruge til at koble dig på Wifi.  

Nu har vi udvidet systemet, så du kan ændre hastighed på internet. Det sker inden 
for få minutter, og ændringen kommer på næste ordinære regning. 

Du kan også se dit forbrug, din modemtype, IP-adresse, MAC-adresser samt 
tilkoblede enheder m.m. Måske ikke så nyttigt for dig, men hvis nogen skal hjælpe 
dig med problemer på din pc eller dit internet, er det vigtigt at have disse informati-
oner ved hånden. 

Der er f.eks. også angivet signalstyrken for tilkoblede enheder. Det siger noget om 
Wifi-forbindelsens kvalitet, og her kan du aflæse, om der sker forandringer, hvis du 
fysisk flytter dit modem eller en tilsluttet enhed.  

Vi anbefaler en tur rundt i systemet. Det skal igen understreges, at vi ingen systemer 
har, der kan afsløre hvilke hjemmesider, du er inde på, hvem du sender mails til eller 
hvor mange, eller indholdet af disse mails eller hjemmesider. 
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3. TV2 WebTV uden for hjemmet – Out Of Home. TV2 OOH 
Nu er den her, muligheden for at se TV2s hovedkanal overalt i Danmark. Denne service koster 5 kr. 
pr. måned incl. moms. Beløbet betales ubeskåret til TV2. Fra 2018 kan alle danske streamingtjenester 
ses overalt i EU. Så vidt vi kan se, vil TV2 ikke have mulighed for at opkræve ekstra ”dummebøder” 
for denne tjeneste. Bestil den på http://mit.fsanet.dk. Opkrævning sker på næste ordinære regning. 

4. Stop for TV2 News, Charlie og Zulu uden for hjemmet – for nu 
Når man har disse 3 tv-kanaler som alm. tv, kan man også se dem på WebTV hjemme hos sig selv. 
Det kan man fortsat. Men i en periode har man også kunnet se dem på WebTV uden for hjemmet, 
OOH. Det har TV2 nu sat en stopper for, for det vil de ikke acceptere, medmindre vi betaler ekstra 
lige som for TV2s hovedkanal. Vi kalder også dette for en ”dummebøde”, og TV2 kan ikke give nogen 
forklaring på denne, bortset fra, at TV2 gerne vil tjene flere penge. Man kan jo bare købe TV2 Play, 
siger de. Sådan bekæmper staten selv det frie tv-valg, som andre dele af staten understøtter.  

Vi har opfordret Glenten til at forhandle en ordning, så vi igen kan se de 3 TV2-kanaler OOH.  

5. FSA WebTV = Glenten Web-TV sifter navn til Gplay 
Samtidig får det nyt logo og nogle nye funktionaliteter, bl.a. vedr. spoling. 
Skiftet skete den 2.11.2017. 

Man kan fortsat bruge WebTV som hidtil, og der er stadig de samme tv-
kanaler til rådighed, men hvis man vil have de nye funktioner, skal man 
opdatere. Når man har gjort det, skal man logge ind på ny. Login på kan 
på egen konto i http://mit.fsanet.dk, se ovenfor. 

For at få ændringen, skal du opdatere din APP. Hvis du har problemer med at aktivere ændringen, så 
kontakt vores support på support@fsanet.dk eller tlf. 4440 3480, tast 1. 

6. Glentens medlemsblad nr. 2-2017 er udkommet 
Se det på dette link: http://glenten.dk/snr/medlemsblad/2017/#p=1  

7. Navneskift for TV3-kanaler 
TV3 Sport 2 er blevet til TV3 Max. 

TV3 Sport 1 er blevet til TV3 Sport. 

MTG, som ejer de 2 tv-kanaler, forklarer, at TV3 Max er målrettet 
mænd med fokus på sport og comedy. En meget stor del af det 
daværende indhold fra TV3 Sport 2 er fulgt med til TV3 Max. Det 
gælder fx premium sporten, hvor sportsrettigheder og live-fodbolden 
med Premier League, Superliga og Champions League, som vises på 
TV3 Max. TV3 Max sender Top Gear og comedy-serier som Simpsons 
og How I Met Your Mother, ligesom nyt serieindhold vil være en del af 
kanalens udbud.   

8. ”Smukkere” DR-tv-kanaler på vej 
Vi har tidligere beskrevet hvordan og hvorfor nogle tv-kanaler har været ustabile. Glenten er aktuelt 
ved at afprøve og installere DR-kanalerne gennem en ny teknisk leverandør, Teracom. Firmaet ligger 
i Taastrup og har ansvaret for distribution af alle danske tv- og radionakaler gennem luften. Nu 
kommer der en fiber herfra til Glenten i Odense – og så tilbage til os. En afprøvning har vist klarere 
tv-signaler. Deruden håber vi på mere stabile forbindelser, men der er stadig mulighed for 
overgravning af alt, hvad der ligger i jorden. Også fiberkabler med tv. Vi melder ud, når det er klar. 

http://mit.fsanet.dk/
http://mit.fsanet.dk/
mailto:support@fsanet.dk
http://glenten.dk/snr/medlemsblad/2017/#p=1
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9. Vores fiber- og internetprojekt går godt 
Arbejdet med at nedlægge fiber fra hovedstationen til Kovangen +Maglegårdsvej er afsluttet. På 
nedenstående kortskitse markerer rødt og gult nye gravninger. Grønt er et rør til fiber nedlagt i 2013.  

 

Vi regner med inden jul at få de tekniske tilslutninger udført, så vi kan fordoble vores samlede 
kapacitet på internettet fra 400 MB til 2 x 400 MB (downstream på 2 ”ø-er”). Vores aktuelle kapacitet 
blev etableret i 2013 og har holdt et år længere end forventet. Med den ændring, vi laver nu, er vi 
sikret tilstrækkelig interntkapacitet de næste 2-4 år. Og det er forholdvis nemt at foretage yderligere 
udbygning, så vi har nu grundstammen til anlæg, der kan forsyne os med supergodt internet til måske 
år 2030.  

Økonomien ser fornuftig ud. Det ser ud, som om vi holder os inden for de 200.000 kr., som general-
forsamlingen den 11.6.2017 godkendte. 

10. Vi gentager denne. Saks den ud og gem. 
Hjælp ved fejl på tv eller internet. 

Hvis du oplever fejl, anbefaler vi du går frem efter denne liste.  
 

A. Check på vores hjemmeside, om der er rapporteret eller registreret fejl, se særligt under 
Driftsforstyrrelser: http://fsanet.dk/?page_id=582. 

 
B. Tal med naboer og genboer eller andre i området, du kender: Hvis de har tv og/eller 

internet, er fejlen sandsynligvis hos dig selv. Hvis dit tv virker, skal internettet også virke. Og 
omvendt. Check kabler og forbindelser. Er der tændt for strømmen? Brug checklister på 
hjemmesiden. 
 

C. Ring eller send mail til vores support hos Glenten, tlf. 4440 3480 tast 1 eller 
support@fsanet.dk  
Support har åben:  
- Hverdage kl. 10.00 – 16.00 og 17.00-20.00. 
- Lørdage, søndage og helligdage: kl. 10.00-14.00. 
Glenten henviser evt. til vores tekniker Jesper Balzer, Digital Installation, som du også selv 
kan kontakte vedr. din husinstallation: teknik@fsanet.dk eller 4440 3480 tast 2. 
Glenten hjælper ikke med indstilling din pc eller andet tilkoblet udstyr. Kontakt din leverandør 
eller tekniker. 
 

D. Bestilling af skift af tv-pakker, ekstrakanaler eller ændret hastighed på internet sker på vores 
medlemsportal, http://mit.fsanet.dk. Her kan du også finde dine kodeord til Wifi. 
 

E. Andre henvendelser til foreningen, f.eks. vedr.medlemskab, bedes rettet til fsa@fsanet.dk 
eller 4440 3480. FSAs bestyrelse kan heller ikke påtage sig indstilling af tv, pc eller andet 
udstyr koblet til internettet. Der henvises til din leverandør, reparatør eller vejledning på 
vores hjemmeside www.fsanet.dk. 
 

 

http://fsanet.dk/?page_id=582
mailto:support@fsanet.dk
mailto:teknik@fsanet.dk
http://mit.fsanet.dk/
mailto:fsa@fsanet.dk
http://www.fsanet.dk/
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11. Der er stadig hække, der trænger til at blive klippet 
Tak til de mange medlemmer, som allerede har klippet tv-standeren i skel fri af hæk eller anden 
bevoksning. Det er vi glade for. 

Til de andre medlemmer: Der er stadig nogle af FSAs standere og skabe, der er blevet lukket inde. 

Vores teknikere skal når som helst året rundt kunne komme til forstærkerskabe og standere i skel, 
når der skal udføres reparation og service. Hvis de selv skal klippe fri, kan de sende en ekstra regning. 

Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at checke, om den stander, som I er tilsluttet, er frit tilgængelig. 
Og hvis ikke: Så snarest at gøre den tilgængelig. 

                 Ikke nem at komme til:            Nem at komme til: 

 

Alle standere og skabe er placeret i skel, så hvis de i dag står inde på din grund, er det fordi grunden 
har bredt sig ud over skellet 😊😊. Skabet skal alligevel være tilgængeligt. 

 

Med venlig hilsen 
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