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FSA Nyhedsbrev nr. 17 – 2016 

 

Den 22.11.2016 
 
 
1. El-arbejde giver afbrydelser af tv, telefoni og internet  

i uge 47 – 49. 

Radius, datterselskab af el-leverandøren Dong, har meddelt, at man i de kommende 3 uger fra 22.11. 
– 9.12.2016 vil udskifte de 3 transformatorstationer på disse adresser: Kovangen 333, Kovangen 322 
og Kovangen 520. I forbindelse med arbejdet vil der nogle dage ske afbrydelse af el-forsyningen i 
omkring 1 time morgen og aften for en række adresser.  

Det rammer ikke bare mange huse, men også vores forstærkere i terrænet, der kræver el-forsyning 
for at fungere. Det berører ikke bare Kovangen, men måske også Maglegårdsvej, idet forstærkere i 
Kovangen leverer tv, telefoni og internet til Maglegårdsvej. Derimod regner vi ikke med, at det berører 
Ryttervænget og Stenbækgårdsvej.   

Vi beklager ikke at kunne give mere nøjagtige informationer om tid og område. Det skyldes Radius-
/Dong. Vi har bedt om nøjagtige oplysninger i god tid, men det vil de ikke give.  

Vi følger arbejdet nøje for også at sikre, at der ikke sker beskadigelse eller overgravning af FSAs 
kabler i jorden. Skulle det ske, kan der blive tale om længere afbrydelser. Vi har i dag haft et godt 
møde med graveentreprenøren Nordkysten, som ser ud til at have fint styr på sagerne. 

Vi opdaterer i muligt omfang vores hjemmeside om mere konkrete driftsforstyrrelser, hvis vi får 
sådanne: http://fsanet.dk/?page_id=582. 

 

Og så til de gode nyheder: 
 
 

2. Julen er på vej: Julemusik på kanal 29 fra 1.12.2016  

Hele julemåneden vil der på kanal 29 være en ekstra kanal: Uptown X-Mas. Kanalen kan ses af 
alle medlemmer uanset tv-pakke – og den er gratis. 

 

3. UHD og 4K testeudsendelser på kanal 28  

Vi er stolte af, at FSA fra dato og til udgangen af december 2016 som nogle af 
de første i landet  kan demostrere en prøvekanel for UHD (Ultra HD), også 
kaldet 4K. Viasat stiller kanalen gratis til rådighed. Den ligger på kanal 28. UHD sendes i billedop-
løsning ”2160p” med 3940 x 2160 pixels. Det er 4 gange så mange pixels (= billedpunkter), som i 
det bedste HD-billede. Ellers 36 gange så mange pixels som vi havde for få år siden i et analogt 
standardbillede.  

http://fsanet.dk/?page_id=582
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Man skal have et UHD-tv eller 4K-tv for at kunne modtage signalerne, og der skal foretages en ny 
kanalsøgning inden kanal 28 viser sig. Vi ved endnu ikke, hvornår der kommer regelmæssige udsen-
delser i UHD-kvalitet.  

Et UHD-tv kan i dag købes for 4-5.000 kr. Det giver skønne billeder, ikke bare som tv, men også 
streaming fra internettet, f.eks. fra Netflix og YouTube (der har en særlig sektion for 4K-optagelser). 

I en artikel nedenfor under pkt. 9 beskrives de nyeste indtryk fra markedet for tv-billeder.   

 

4. Nu kan du få kort nr. 3 og 4 til Selvvalgs-tv-kanaler 
Hidtil har man kun kunnet købe 2 Conaxkort til Selvvalgs-tv. Men nu kan købe op til 4 Conaxkort, 
der kan bruges til tv, bokse eller optagere i hjemmet. Se mere på http://fsanet.dk/?page_id=592. 

FSA tog sagen op over for Glenten i foråret 2016. Det viste sig, at begræsningen på 2 kort var et 
krav fra tv-kanalerne. Efter forhandlinger med disse, har Glenten fået hævet maksimum antal kort 
fra 2 til 4. 

Kort og Selvvlags-tv bestilles på vores medlemsportal: http://mit.fsanet.dk.   

 

 
 
 

5. Du kan måske også få billigere telefon 
Mange betaler stadig 1.870 kr. om året for traditionel fastnettelefon hos TDC. Det skrev Søndags-
avisen den 15.9.2016. Hvis det også gælder dig, skulle du overveje at skifte til bredbåndstelefoni 
(også kaldet IP-telefoni), som hos evercall kan fås fra 228 kr. om året – eller 19 kr. om måneden. 
Kan leveres til alle de 71 % af medlemmerne, der har FSA internet.  

Se mere på http://fsanet.dk/?page_id=654. 

 

 

6. Bedre forbindelser på mobiltelefon 1. 
Fredensborg kommune har ifølge Frederiksborg Amts Avis haft ny kontakt med teleselskaberne om 
bedre mobiltelefondækning. FSA har fulgt op på sin tidligere henvendelse til kommunen og bedt om 
et møde, hvor vi kan sikre os, at FSA’s område er med i planerne for bedre dækning. 

 
 

7. Bedre forbindelser på mobiltelefon 2. 
En anden god nyhed, som har rumlet i nogen tid: Nu kan mobiltelefoner (nyere smartphones) kobles 
til at ringe op via den Wifi, alle FSA’s internetmedlemmer har. ”Vores” telefonselskab Evercall er lige 
som ”3” og Telenor dækket af ordningen. Løsningen kalde ”Wi-Fi Opkald” eller ”Wi-Fi Calling”.  

Den skulle gælde både Apple iPhone 7 og 6 (alle typer) og SE samt Samsung 7, 6 og 5 (alle typer). 

Sådan gør du med iPhone: Vælg Indstilling og Telefon. Vælg ”Wi-Fi-opkald” og slå den til. 

http://fsanet.dk/?page_id=592
http://mit.fsanet.dk/
http://fsanet.dk/?page_id=654
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Sådan gør du med Samsung: Vælg Indstillinger. Vælg ”Wi-Fi-opkald” eller ”Wi-Fi Calling” og slå 
den til.  

Vi har prøvet det allerede, men kun  i kort tid. Det virker. Kilde: Komputer For Alle. 

 

  

8. Information om fejl og nedbrud – hvad og hvordan? 
Det bedste, du kan gøre, hvis tv er forsvundet, og du 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). Det forudsætter, at vores internet ikke berørt af afbrydelsen. 

Hvis både tv og internet er afbrudt, kan du forsøge at bruge de muligheder, der er i din 
smartphone. 

Hvis din nabo eller genbo har tv og internet, men  dit ikke virker, er fejlen sandsynligvis i 
din husinstallation eller stikledning. 

Hvis din nabo eller genbo heller ikke har tv og internet, er det sandsynligvis en generel fejl, 
som vi allerede er gået i gang med at udbedre. 

Indtil nu, er tv og internet altid kommet tilbage igen, når man venter lidt. 

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 afbrydel-
ser stadig kommer fra hjemmets husinstallationer, er redundans ikke en økonomisk effektiv løsning. 

Der er masser af vejledning omkring 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 hjælper så godt vi kan ved opståede fejl, og ofte kan vi løse pro-
blemerne hurtigere end vi kan nå at informere medlemmerne om afbrydelser elelr detaljer om disse. 
Hjemmesiden opdateres ikke i tiden kl. 22-07.    

 

9. Fremtidens tv set på udstillingen IFA Berlin 2016 
Hvert år i begyndelsen af september foregår IFA på det enorme messeområde i Berlin. På 6 dage får 
messen 245.000 besøgende fra hele Europa, både fagfolk og os andre, der bare betaler 17 Euro for 
en dagsbillet. FSA formand Poul Juul deltog og videregiver disse observationer og vurderinger. 

Konklusionen fra messen om tv-skærme: Forskellige producenter arbejder hver på deres måde på 
at gøre billedet større og bedre. Mens HD på 1920 x 1080 pixels var det store nummer i 2008, er 
UHD, SUHD eller 4K nu det store mål. Det har en opløsning på det dobbelt-dobbelte, dvs. 3840 x 
2160 pixels, altså 4 gange så mange pixels som HD. En pudsig ting er, at der endnu ikke udsendes 
noget som helst tv i 4K (se dog ovenfor pkt. 3 om prøveudsendelser). Alle fabrikanter af tv siger, at 
deres tv opskalerer HD til 4K, men det er ikke ægte 4K. Et firma fremviste en fodboldkamp mellem 
Barcelona og Real Madrid optaget i ægte 4K. Den blev vist på en 65” skærm. Det var ganske impone-
rende. Det kan man hurtigt kommer til at holde af. I bryststørrelse var fodboldspillerne næsten som 
rigtige mennesker i en studieoptagelse. Det forlød, at Viasat i efteråret 2016 vil lave prøveudsendelser 
i UHD (er sket nu, se pkt. 3 ovenfor). Netflix leverer allerede nu 4K til nogle af deres egne udsendelser. 
YouSee og Stofa har ikke afsløret planer om udsendelser i 4K. Men når min 2 år gamle mobiltelefon 
allerede kan optage video i 4K, er jeg sikker på, at det kommer til tv.  

En statistik for tv-markedet i Danmark udarbejdet af GfK Retail (et internationalt markedsføringsfir-
ma) blev præsenteret på et pressemøde. Den viser, at 33 % af salget af tv-skærme i Danmark og 50 
% af værdien er tv med 4K opløsning. Det er stigende. En anden sikker trend er, at skærmene bliver 
stadig større. 50” – 65” er almindelige i dag. 4K giver mulighed for et godt billede på de store skærme. 
Der blev på messen vist skærme med flotte billeder på 75”, 88” og 100”, og vi er nu tæt på en tv-
væg.  

http://fsanet.dk/?page_id=1760
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De forskellige producenter bruger forskellig teknik til at forbedre billedkvaliteten. LG, som nu er ver-
dens største producent af skærme, Philips (som bruger LG-skærme), Sony, Panasonic, Thomson og 
flere andre satser på OLED teknologi som giver en rigtig sort farve, stor dynamik (kontrast) og et 
smukt billede. Jeg bemærkede, at den gode farve især var markant, når man ser billederne fra siden. 
OLED skærme indeholder organisk materiale (OLED = Organic LED). De er ikke slået igennem på 
markedet i Danmark, hvor det kun står for 14 % af salget i 2015 og 16% i 2016, sandsynligvis fordi 
det er meget dyrt, i september fra 20.000 kr. og nu nede på 14.000 kr. Ligesom vi tidligere har set, 
sker der et voldsomt og hurtigt prisfald på nye teknologier.  

Samsung bruger en anden teknologi til billedforbedring, som de kalder Quantom Dot. Den siges at 
efterligne teknikken i ægte gamle glasmosaikker. Materialet er uorganisk, og Samsung garanterer, 
at holdbarheden er mere end 10 år, som nogen siger er kritisk for OLED. Quantom Dot er i dag meget 
billigere end OLED, og findes i forskellige størrelser. Samsung sværger også stadig – som kun få 
andre – til buede skærme. Jeg så en opstilling 3 buede tv ved siden af hinanden, det gav en formidabel 
bane til racerkørsel. Men hvor mange vil bruge det? Kun 9% af markedet er buede skærme. Jeg 
mener, at OLED giver meget mere end buede skærme.  

I 2013 var 3D-tv det store dyr i åbenbaringen. Det er helt ude nu.  

Konklusion: Skærmene bliver stadig større og bedre, men det er usikkert, hvilken teknologi, der bliver 
den førende. Ingen kan i dag sælge nogen tv-teknik som fremtidssikret. Ordet ”fremtidssikret” er 
forbudt. Så hvis du vil putte en god ny skærm under juletræet i år, skal du købe en 4K skærm med 
den teknologi, du er mest tiltalt af nu og som passer til dit budget. Og så regne med, at den skal 
skiftes ud igen om 5 år, hvis du stadig vil have det bedste.  

Samtidig anbefales tests og oversigtsartikler fra hjemmesiden for Forbrugerrådet ”Tænk”.  

 

10. Økonomi og kontingent 2017 
Bestyrelsen er i gang med budgetlægning for 2017. Midt i december regner vi med at kune udsende 
budget, kontingent og takster for 2017. De bliver opkrævet med forfaldsdato 2.1.2017. Opkrævning 
udsendes til medlemmerne inden jul, for medlemer tilmeldt BS er de på opkrævningen for januar.  

Budget m.m. skal endeligt godkendes på generalforsamlingen 25.4.2017. 

 

11. Vi øget internetkapaciteten i 2017 
Vi er stolte over, at vi har passeret 71 % af alle medlemmer på foreningens internet. Lige nu er den 
samlede kapacitet under pres på de tidspunkter, hvor flest er på nettet samtidig: Som regel kl. 16-
17, men særligt kl. 20-21. Uden for disse tidsrum er der masser af kapacitet, se nedenstående figur. 
Det grønne viser downstream eller indgående. Det blive viser upstream eller udgående.  

 

 



  
 
 

 
Nyhedsbrev for Fredensborg Søparks Antenneforening - side 5 

 

Efter sommerferien 2016 gik bestyrelsen i gang med arbejdet med at udvidde kapaciteten. Vi har 
allerede bestilt forøgelse fra nuværende 400 MB til 600 MB. Det kan forøges yderligere, når der er 
behov. Vi skal til foråret i gang med at grave, idet vi skal have yderligere en ”ø”, dvs. en opdeling af 
nettet i flere afsnit, og vi skal anskaffe yderligere udstyr. Fra foråret kan vi derfor forøge kapaciteten 
fra 400 MB til 600 MB og senere 800 MB. Vores nuværende system kan yderligere udbygges, og vi 
regner med i år 2025 at kunne have 2,7 GB kapacitet, som er maksimum for de systemer, vi bruger. 
Der er således god tid til at afvente yderligere teknologiske fremskridt inden vi beslutter os for nye 
systemer.   

Et konkret projekt til udbygning vil blive forelagt generalforsamlingen godkendelse, enten ved den 
ordinære generalforsamling tirsdag den 25.4.2017 eller en ekstraordinær generalforsamling forinden.  

 

Med venlig hilsen 

fra din antenneforening, der arbejder for at vi sammen kan være foran, og som både har 
noget for dem, der kun vil have det nødvendigste og dem, der vil have det mest avancerede.  
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