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Nyhedsbrev 1 
April 2021 

 

Velkommen til dette april nyhedsbrev 

Der er mange ting der rører sig i vores hverdag lige nu, smitte-

spredning, Covid-19 vaccinationer, lukkede skoler og 

børneinstitutioner, begrænsede indkøbsmuligheder, mv. Samtidigt skal 

vi ikke glemme, at vi automatisk bliver meldt ud af Ishøj 

fællesantenne, og derfor er nødt til at tage stilling til, hvem der fra 1. 

juni 2021, skal levere TV og internet til husstandene! Brugerrådet er 

bekendt med, at der er følgende leverandører i spil: 

- STOFA. Det selskab som har købt og viderefører Ishøj fællesantenne. 

- INAF. Ishøj ny antenneforening, som har Kabelplus og YOU See 

som leverandør. 

- TDC Net. Som lægger gratis fiber ned, hvis tilslutningsprocenten er 

høj nok. Der er flere leverandører at vælge imellem. 

Dette nyhedsbrev vil fortælle, hvordan situationen er lige nu, 12. april, 

for hoved net tilsluttede og enkelt net tilsluttede. 

 

Hvad laver BRIFA? 

Brugerrådet for Ishøj Fællesantenne afslutter deres opgaver, og opløses 

pr. 31. maj 2021. Vi regner med at holde det sidste egentlige møde i 

begyndelsen af juni. Vores arbejde frem til da, består for det meste i at 

tilse, at Kabelplus leverer i henhold til den indgåede kontrakt. 

Dernæst følger vi overgangen til STOFA, så overgangen sker så 

gnidningsløst som muligt. Vores fokuspunkter er afleveret til STOFA. 

Vi har også haft kontakt til dem, for at udveksle information. Vi har 

stort fokus på vores e-mail domæne: ishoejby.dk, og de brugere der 

benyttet dette. Vi melder ud, når vi har oplysninger til jer. 

HVEM ER VI?  

Brugerrådet for Ishøj 

Fællesantenne, BRIFA, blev 

etableret 28. august 2018, 

med det formål at, være 

rådgivende overfor byrådet i 

anliggender der vedrører 

brugerne, deres ønsker/krav til 

den daglige drift af Ishøj 

Fællesantenne. Endvidere, 

hvis mulighederne taler herfor, 

at udarbejde grundlaget for 

etablering af en brugerejet 

antenneforening.  

Ishøj Fællesantenne ejes af 

Ishøj Kommune. 

Ishøj Byråd er ”antennens” 

bestyrelse. 

Kabelplus er af kommunen 

valgt til at drive ”antennen”. 
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STOFA 

Stofa har købt Ishøj Fællesantenne til overtagelse pr. 1.juni 2021. 

Dette medfører, at Kabelplus ikke længere er leverandør på det 

COAX-net, som fører TV og internet frem til vores respektive 

husstande. Læs mere om dette på kommunens hjemmeside. 

Ishøj Fællesantennes medlemmer skal skifte leverandør | Ishøj Kommune 

(ishoj.dk). 

Stofa åbner en butik i Ishøjcentret 1. maj, ved siden af Ishøj Apotek. 

Stofa har også en hjemmeside, som du kan se her: 

Ishøj | Stofa.dk 

Der er breve på vej, til alle abonnenter på fællesantennen, bort set fra 

dem der er på Robinsonlisten. Vi er bekendt med brevenes indhold, 

og vil gøre dem tilgængelige på Facebook i anonymiseret form. 

 

INAF 

Denne forening er funderet i AAB55 regi, idet AAB55 har indgået 

kontrakt med kabelplus om drift og vedligehold af deres TV og 

internet installationer. Vi har også erfaret, at Ishøj Centrum Blok 5 er 

ved at indgå aftale med dem. INAF går umiddelbart efter at have 

boligforeninger/hoved net tilslutte som kunder. Se deres hjemmeside. 

 

INAF - Ishøj Ny Antenneforening (ishoejnyantenneforening.dk) 

TDC NET 

Vi ved, at der etableres gratis fiber i "Lundene" og i Strandområdet, 

ellers er der ikke meldt noget. Vi har erfaret, at det ikke kan forventes 

at fiberen er klar til brug før engang i efteråret. Kunder der er tilmeldt 

vil få tilbudt en 4G løsning midlertidigt. Man kan stadig tilkendegive 

sin interesse for fiber, følg venligst beskrivelsen på brugerrådets 

hjemmeside: 

Ishøj Fællesantennes brugerråd | Ishøj Kommune (ishoj.dk) 

 

Kommunikation med BRIFA 

Har I spørgsmål til brugerrådets arbejde, opfordres I at skrive til os på 

adressen: faellesantenne@ishoj.dk 

KONTAKT TIL OS  

Har du spørgsmål til os, eller 

har du en god ide, så kan vi 

kontaktes på mail: 

 

faellesantenne@ishoj.dk 

 

Du kan følge vores arbejde 

på denne hjemmeside: 

 

http://www.ishoj.dk/ishoej-

faellesantennes-brugerraad 

 

Her kan du se kommissoriet 

vi arbejder ud fra, og de 

referater vi udgiver. 

Vi bestræber os på at svare 

hurtigt, og holde 

hjemmesiden opdateret. 

 

Kontakt til Ishøj 

Kommune 

http://www.ishoj.dk/ 

På denne hjemmeside er der 

flere steder relaterede 

oplysninger, om Ishøj 

fællesantenne: 

http://www.ishoj.dk/kategori/n

yheder 

http://www.ishoj.dk/kategori/b

olig-og-byggeri 

http://www.ishoj.dk/dagsorden

er-og-referater 
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