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Den 28.6.2019 

 
 

News nr. 10–2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. Fastspeed: Et godt tilbud til YouSee-foreninger og deres medlemmer 
På A2012s repræsentantskabsmøde den 11.5.2019 og derefter lancerede Fastspeed et supergodt tilbud til 
YouSee-foreninger og deres medlemmer: 1.000 MB download på coax til alle, der har opgraderet deres 
netværk til DOCSIS 3.1. Pris kun 249 kr. om måneden. Et virkeligt stærkt tilbud. Har man kun DOCSIS 3.0 
leveres 300 MB for 249 kr. Også et godt tilbud, der ikke fås bedre andre steder, medmindre foreningen driver 
eget internet.  

Fastspeeds tilbud baserer sig på, at TDC regulatorisk (altså som indgreb fra staten over for TDC som domine-
rende markedsaktør) skal give andre virksomheder (som Fastspeed) adgang til at levere services som bred-
bånd over TDCs coaxnetværk. Fastspeed har aftalt med TDC (YouSee), at de bruger TDCs netværk, og at det 
er YouSee, der leverer routere og teknisk service i Fastspeeds navn. Fastspeed kan umiddelbart levere til alle 
kunder på de af TDC/YouSee ejede netværk.  

Men antenne- og boligforeninger, der ejer deres eget kabelnet, kan selv bestemme, hvem man lukker ind på 
sit netværk, og dermed om Fastspeed skal have adgang. Myndighederne kan ikke gribe regulatorisk ind i 
vores foreningsejede kabelnet. De er private. Hvis en antenne- eller boligforening vil give adgang til, at 
Fastspeed skal kunne levere internet på deres private netværk til deres medlemmer, skal man blot meddele 
dette til TDC/YouSee.  

Men det kan også gøres på en smartere måde: Lav en aftale med Fastspeed om at informere jeres med-
lemmer om deres nye mulighed for at få en meget hurtig bredbåndsforbindelse til kun 249 kr. For denne 
ulejlighed giver Fastspeed en rabat på 10 - 20 kr. pr. medlem pr. måned (incl. moms) til foreningen eller 
medlemmet afhængigt af, hvad der aftales. Beløbet og dets fordeling er til forhandling. Har man ikke allerede 
opgraderet sit netværk, vil det være oplagt at lade denne rabat gå i foreningens kasse til opgradering. 249 kr. 
er også uden rabat et meget fint tilbud til vores medlemmer. 

A2012s forretningsudvalg har gennem et par uger intensivt forhandlet med direktionen i Fastspeed om at 
tilrette og tilpasse deres Informationsaftale med antenne- og boligforennger og deres Kundevilkår/handels-
betingelser i forhold til de enkelte husstande. Fastspeeds adm. direktør har lyttet til os og været 
imødekommende i forhold til de råd, vi har givet, baseret på mange års erfaringer med indgåelse af aftaler 
for antenneforeninger. Vi kan derfor anbefale den Informationsaftale, som Fastspeed nu anvender som en 
fair aftale, der fint afbalancerer interesserne mellem Fastspeed, foreningen og dens medlemmer. Fastspeed 
har også lovet, at allerede indgåede kontrakter bliver ændret i overensstemmelse med det, vi nu har aftalt. 
Mht. Kundevilkår/handelsbetingelser har Fastspeed accepteret de fleste af A2012s forslag, men der tilbage-
står endnu et par forslag fra A2012, som Fastspeed overvejer. Med det gode samarbejdsklima, der er etab-
leret mellem Fastspeeds direktør og antenneforeningerne gennem A2012, har vi fuld tillid til, at de sidste 
ændringer også bliver gennemført, og at der er skabt en god basis for at løse evt. uenighed fremover.  

Fastspeeds tilbud vil være antenneforeningens bedste værn mod fiberselskabernes hærgen i vores områder. 

Fastspeed blev først omtalt i A2012 News 4-2019. Se mere på www.fastspeed.dk.  
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2. Deltag i Internetdagen torsdag den 5.9.2019 – det er gratis 
På årets internetdag vil en række specialister og dygtige moderatorer føre os gennem centrale og aktuelle 
problemstillinger i relation til internettet. A2012 er repræsenteret i tilrettelæggelsesgruppen under Erhvervs-
styrelsen og indestår for relevansen. Ethvert medlem af en antenneforenings bestyrelse vil få udbytte af del-
tagelse.  

Se mere og tilmeld dig på https://internetdagen.dk. Deltagelse inkl. morgenmad og frokost er gratis. A2012s 
FU deltager - også i år. 

 

 

 

Kontakt og informationer 
Find nyttige informationer og tidligere udgaver af News på A2012’s hjemmesiden: www.a2012.dk.  
Enhver forening kan stille spørgsmål direkte til et udvalg, se ”Kontakt til A2012” på hjemmesiden. 

A2012 gør opmærksom på, at ophavsret til alle artikler i News tilhører A2012. Det er tilladt medlemsforenin-
ger i A2012 at citere artiklerne i nyhedsbreve til medlemmerne og foreningens hjemmesider mod angivelse af 
kilde. Tekster i Word-format kan rekvireres hos fu@a2012.dk. 
 

Med venlig hilsen fra FU. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 44402012-1       pj@a2012.dk, 44402012-2       tl@a2012.dk, 44402012-3    cp@a2012.dk, 44402012-4 

Kontakt til A2012: Send til FU: fu@a2012.dk 
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