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Den 16.2.2017 
 

1. Prøvekanaler 2017: Kanal 29 
Er du opmærksom på, at kanal 29 viser en ekstra kanal, der skifter hver måned, og som præsenterer 
kanaler, vi normalt ikke ser?   

Lige nu kan du se den tysk-franske kulturkanal ARTE. Den varer resten af februar. Sammen med 
Glenten og en række andre antenneforeninger, har vi aftalt følgende prøvekanaler i resten af 2017: 

Februar:  ARTE 
Marts: Discovery ID 
April: Motor TV 
Maj: Vh1 Classic 
Juni: TLC 
Juli: Super RTL 
August: Trace Urban 
September:  CNBC Europe 
Oktober: Pro7 
November: Discovery Science 
December: Uptown X-mas TV 

Du kan altid se aktuelle prøvekanalerne på vores hjemmeside: http://fsanet.dk/?page_id=596, 
hvor vi også vil annoncere evt. ændringer. 

Da vi alle kan se Pro 7 (på kanal 22), prøver vi, om vi kan få en anden kanal til oktober. Glenten vil 
gerne have den som prøvekanal, da de ikke har den nu.  

Prøvekanalerne, der er gratis, kan ses uanset hvilken programpakke, du har.  

Prøvekanalen kan også ses på kanal 100. 

 

2. DR 2 i HD 
For ikke længe siden fik vi DR K i HD, og DR har annonceret, at også DR2 kommer i HD – meget 
snart. Så snart DR skifter til HD, vil det også ske for FSA. 

 

3. EPG = Elektronisk Program Guide, ny og bedre version 
EPG fortæller os hvilke programmer, vi kan se. Hvad der er nyt og næste. Samt oversigten over alle 
programmer med en række detaljer. Der findes forskellige teknikker, og forskellige tv viser EPG på 
forskellige måder. Efter en del udfordringer i de sidste måneder af 2016, har Glenten nu lagt sig fast 
på et nyt system, der har elimineret de problemer, vi har haft. Systemet køre, så vidt vi kan se, nu 
upåklageligt. 

Tak til medlemmerne for udvist tålmodighed. 

 

http://fsanet.dk/?page_id=596
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4. Vi har i FSA noget af landets bedste og billigste bredbånd 
Vi har kort latenstid, normalt 7-9 ms (millisekunder). Vi leverer altid i de lovede hastigheder. Det kan 
INGEN kommercielle leverandører i vores område gøre. Vores internet er også meget stabilt. 

Firmaet Wilke har for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemført undersøgelser af, hvad prisen 
på internet er hos kommercielle leverandører november 2016. Resultaterne, der er firmaneutrale, i 
flg. Recordere.dk således: 

 
Sammenlign det med vores priser: 99 kr. for 10 MB, 159 kr. for 50 MB og 239 kr. for 100 MB. Pr. 
måned incl. moms. Vi har ikke fakturagebyrer, som de kommercielle firmaer bruger. 

Hvis du ikke allerede har FSA-internet, skulle du overveje fordelene og den gode pris.  

 

5. Vi gentager: Der er næsten ALTID vejledning på www.fsanet.dk 
Brug lidt tid på at læse siderne en gang imellem. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, så send en 
mail til bestyrelsen: fsa@fsanet.dk eller ring på 4440 3480. Så får du hjælp. 

Vi har lige lavet en ny side om fsanet.dk e-mail-adresser, der er gratis, og den store kapacitet i vores 
postkasser, se http://fsanet.dk/?page_id=2344.  

 

Med venlig hilsen 

 

http://www.fsanet.dk/
mailto:fsa@fsanet.dk
http://fsanet.dk/?page_id=2344
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