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1. Overgang til tv fra Glenten 1.4.2016 
Der er ingen væsentlige nyheder, men for god ordens skyld sender vi en kort status. 

Arbejdet med etablering af ny fiberforbindelse i eksisterende fiberkabel og at opbygge vores ”ho-
vedstation” til modtagning af signaler fra Glenten pr. fiber og distribuere dem på vores kabelnet, 
skrider planmæssigt frem. Der er foretages afprøvninger fra midt i marts. 

Glenten WebTv er afprøvet her og virker. 

Selvbetjeningsportalen for FSA, hvor man fremover kan bestille enkelte tv-kanaler og tv-pakker, 
skifte pakke, skifte hastighed på internet samt se status for egne bestillinger og betalinger, er fort-
sat under udvikling. Vi regner med at have den klar omkring 15.3.2016, så man kan nå at bestille 
selvvalgskanaler inden 1.4.2016. Nærmere orientering i senere nyhedsbrev. 

Med hensyn til tv-pakker og tv-kanaler henvises til Nyhedsbrev nr. 1, som kan ses på hjemmesiden 
www.fsanet.dk. Hører vi ikke andet fra dig, skifter vi dig pr. 1.4.2016 til:  

• Grundpakke fra Glenten, hvis du aktuelt har grundpakke fra YouSee. 
• Mellempakke fra Glenten, hvis du aktuelt har mellempakke fra YouSee. 
• Fuldpakke fra Glenten, hvis du aktuelt har fuldpakke fra YouSee. 

Hvis du ønsker en anden pakke kan du allerede nu sende en mail herom til fsa@fsanet.dk. Pakke-
skift pr. 1.4.2016 er gratis. 

 

2. YouSee-udstyr og abonnementer 
Vi erindrer om tidligere udmelding, som stadig er gældende: 

YouSee har oplyst, at FSAs medlemmer intet skal foretage sig mht. opsigelse eller andet vedr. eks-
trakanaler, bland-selv, YouSee kort eller andet. Aftaler med YouSee ophører automatisk den 1.4.-
2016. YouSee vil i løbet af februar opsige aftalen med dig ved at sende dig en ”ordrebekræftelse” 
og samtidig meddele, om du skal returnere udstyret eller kan skrotte det. Du skal altså hverken 
sige op eller foretage dig andet, medmindre du får besked direkte fra YouSee. 
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