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1. Afbrydelse af tv i dag den 19.9.2016 
Der har i dag til morgen været afbrydelse af tv. Det viste sig at være en fejl i en tv-fiber på det 
overordnede net hos GlobalConnect, der leverer både tv-signaler og internet til os. 

Ved sådanne fejl slår den automatiske overvågning flere steder i systemet straks alarm, og relevante 
personer går straks i gang med fejlretning. Aktuelt blev fejlen rettet efter ca. 40 min. 

Det bedste, man kan gøre i en sådan situation, hvis man ikke kan undvære tv, er at skifte 
til WebTV fra Glenten eller tv-streaming fra DR (eller en anden leverandør, som man har 
abonnement på). For vores internet var ikke berørt af afbrydelsen.  

Lejlighedsvise afbrydelser kan ikke undgås. Teknik kan svigte, kabler kan blive beskadiget. Der er 
redundans på meget af det overordnede net (redundans = automatisk skift til alternativ forbindelse 
ved afbrydelse). Men det er rasende dyrt, hvis det skal etableres overalt, og da de allerfleste afbry-
delser stadig kommer fra hjemmets husinstallationer, er redundans ikke økonomisk effektivt. 

Der er vejledning ved afbrydelser på vores hjemmeside under overskriften FEJL OG PROBLEMER, 
klik http://fsanet.dk/?page_id=1760. Hvis man vil være sikker på straks at kunne gøre det rigtige 
ved afbrydelser, eller er meget utålmodig, anbefaler vi, at man studerer disse sider nøje og evt. 
udskriver dem på papir, så man ”klædt godt på” ved fremtidige afbrydelser.  

Bestyrelsen og vores leverandører gør, hvad vi kan ved opståede fejl, og ofte løses problemerne 
hurtigere, end vi kan nå at informere om dem.   

 

2. Planlagte afbrydelser 
Mandag den 3.10.2016 kl. 00.01-06.00 kan tv, internet og IP-telefoni forventes afbrudt. 
Årsagen er, at GlobalConnect som led i den løbende vedligeholdelse skal udskifte en fiber. 

 
3. Viasat stopper tekst-tv 
Viasat stopper tekst-tv på TV3, TV3+, TV3PULS og TV3Sport fra 1.10.2016. Selv om tekst-tv er en 
gammel teknologi, er det stadig meget populært som nyhedsmedium hos DR og TV2. Viasat sender 
ikke nyheder, så de sparer nok ved at stoppe. Vi får dog næppe kanalerne billigere. 

 

Med venlig hilsen 

 

http://fsanet.dk/?page_id=1760

	FSA Nyhedsbrev nr. 16 – 2016
	Den 19.9.2016
	1. Afbrydelse af tv i dag den 19.9.2016
	2. Planlagte afbrydelser
	3. Viasat stopper tekst-tv


