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Den 19.3.2016 
 
 

1. Filterskift - nu 
I de kommende dage går vores tekniker Jesper Baltzer fra Digital Installation i gang med at fjerne 
alle gamle filtre fra standere i skel. Det er disse filtre, der ”styrer” hvilke tv-pakker, du har adgang 
til. Filtrene åbner eller lukker for bestemte frekvensområder, og den nye 5-pakkestruktur kræver 
andre frekvenser end den hidtidige 3-pakkestruktur og derfor nye filtre.  

Fjernelsen af filtret medfører få minutters afbrydelse af tv, internet og telefoni. Teknikeren klarer 
det hele uden adgang til huset. Teknikeren checker samtidig, om der skulle være fejl eller dårlige 
forbindelser i standeren. 

Vi kan næppe nå at sætte alle de nye filtre op den 1.4.2016, og du kan derfor formentlig i de første 
dage efter den 1.4. se alle kanaler fra Glenten, uanset hvilken pakke, du har bestilt.  

 

2. Kort afbrydelse af internet 21-22.3.2016 
Global Connect opsætter nyt udstyr i vores hovedstation mandag eller tidsdag, og i den forbindelse 
vil der være en kort afbrydelse af internettet af få minutters varighed. Vi ved ikke præcis, hvornår 
det sker, men sandsynligvis sent om aftenen mandag den 21.3. eller tidligt om morgenen tirsdag 
den 22.3. Sandsynligvis på tidspunkter, hvor kun ganske få er på internettet. 

Afbrydelsen berører ikke tv. 

Det nye tv-udstyr til vores hovedstation er for længst anskaffet og er ved at blive sat sammen og 
programmeret. Det forventes opstillet i hovedstationen onsdag den 23.3., hvor den nye fiberforbin-
delse også er etableret. 

 

3. Klipning af hæk m.m. omkring standere 
Vi erindrer om, at standere SKAL være frilagt, så vores tekniker kan komme til at udføre det arbej-
de, vi har bedt om. Så opfordring til alle: Check venligst om det er i orden hos dig. 

 

I de kommende uger følger mere nyt i det omfang, arbejdet berører medlemmerne.   

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Poul Juul                  
Formand    
K532 

Nis Engholm 
Næstformand 
K424 

Mogens H. 
Rasmussen 
Sekr. K338   

Henrik Vetter 
Best. medlem 
K420 

Jens Jakob T. 
Andersen 
Best.m. K151 

Jan Nørskov 
Pedersen  
Suppl. M339

 


	FSA Nyhedsbrev nr. 4 – 2016
	Den 19.3.2016
	1. Filterskift - nu
	2. Kort afbrydelse af internet 21-22.3.2016
	3. Klipning af hæk m.m. omkring standere


