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Vi har fået et nyt medlem, som vi hermed byder velkommen: Jan Diemer. 

Han repræsenterer ”Ældre- og Plejeboliger” i Ishøj Kommune. Der er 25. 

april udskrevet valg til brugerrådet, så vi kan blive fuldtallige. Nærmere 

information kan læses her. 

https://ishoj.dk/valg-af-ny-repraesentant-til-faellesantennens-brugerraad 

 

 

På byrådets møde 5. marts, blev opgraderingen af Ishøj fællesantenne 

evalueret. Kort sagt, så fortsætter Kabelplus, og der skal laves endnu en 

tillægsaftale. Brugerrådets indstilling og kommentarer kan ses i bilag 4 under 

sag nummer 45. 

IT-sikkerhed består af mange enkelte komponenter, rækkende fra det lokale 

IT-udstyret står i, til udstyret i sig selv, og de ”signaler” som udstyret 

behandler/formidler. Ved vores første besøg i ”maskinrummet” under 

rådhuset kunne vi konstatere væsentlige fysiske mangler, uhensigtsmæssige 

installationer, mv. Ved vores andet besøg, har vi konstateret væsentlige 

fremskridt i udbedring af manglerne. Vi har også konstateret, at der ikke 

findes en egentlig sikkerhedspolitik. Brugerrådet har derfor indstillet til 

Økonomi og planudvalget, at der bliver gennemført en ekstern undersøgelse 

af it-sikkerheden. Vores samlede notat til ØPU kan ses som bilag 4 til 

byrådsmødet 5. marts. 

 

 
 

https://ishoj.dk/valg-af-ny-repraesentant-til-faellesantennens-brugerraad
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Om brugerne skal eje Ishøj Fællesantenne er en af de opgaver brugerrådet 

har fået stillet. For at kunne komme med forslag om dette, har vi brugt 

meget tid på at sætte os ind i de gældende aftaler, og den jura der ligger bag 

ved aftalerne. Senest har brugerrådet deltaget i et lille ”seminar” om 

hvordan man stifter sin egen private antenneforening, og hvilke ting man 

skal være specielt opmærksom på. Vi har også haft besøg AF86/Brøndby 

Net, og Lejre Antenneforening. Begge har fortalt om hvordan de driver 

deres respektive net, samt hvilke tjenester de udbyder. Senest har FDA, 

Forenede Danske Antenneanlæg, som Ishøj Kommune er medlem af, fortalt 

om en lang række forhold, der er vigtige for etablering og drift af en 

brugerejet antenneforening. Vi vender tilbage med flere detaljer senere. Vi 

er således ved at være nogenlunde klædt på, til at kunne begynde at 

overveje etablering af en brugerejet forening, men der er mange spørgsmål 

der stadig mangler svar. 

 

Brugerrådet vil fremover fortsat arbejde for at den fællesantenne vi har, 

følges op på at de leverer hvad der er aftalt, og i en god kvalitet. Vi har ved 

flere lejligheder haft ”teknik-møder” med Kabelplus, hvor vi har fremlagt 

vores observationer og fejl. Det er ikke usandsynligt, at vi etablerer nogle 

arbejdsgrupper, der kan fokusere på teknik og mulige tjenester der kan 

tilbydes i nettet. 

Brugerrådet var også inviteret til at deltage i et oplæg om fiber, i forbindelse 

byrådsmødet 7. maj. Her fortalte 2 forskellige firmaer om forskellige 

”fiberløsninger”. En eventuel anvendelse af fiber er noget vi holder os 

orienteret om, så det kan komme med i vores overvejelser. 

 

Måske kommer der et nyhedsbrev til, inden sommerferien; men ellers så 

kommer vi igen efter sommerferien. 

 

faellesantenne@ishoj.dk


