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Kasper de la Cour er nyt medlem af brugerrådet. Kasper er valgt ind i 

brugerrådet som erstatning for Martin Guldager, der meldte sig ud for et par 

måneder siden. Kasper repræsenterer kategorien ”Rækkehuse” og er 

indstillet af Grundejerforeningen Strandgårdsparken.  

Alle bestyrelser i rækkehusene havde mulighed for at opstille en ny kandidat 

til den ledige plads i brugerrådet. Grundejerforeningen Strandgårdsparken 

valgte som den eneste forening at opstille en kandidat til.  

 

Brugerrådet har nedsat to arbejdsgrupper. En arbejdsgruppe der fokuserer på 

at undersøge modellerne for Ishøj Fællesantennes fremtid. Og en 

arbejdsgruppe fokuserer på at udvikle fællesantennens priser og produkter.  

Brugerrådets pris- og produktgruppe har holdt 2 møder med Kabelplus 

omkring fællesantennens priser og produkter for 2020.  

Brugerrådet har bl.a. givet sit input til, hvordan tv-priserne skal skrues 

sammen fra 1. januar 2020. Her vil priserne stige, fordi tv-leverandørernes 

priser stiger. Byrådet valgte i den sammenhæng at følge brugerrådets 

anbefaling om at lade Grundpakken stige med en smule mere end den reelle 

prisstigning. Det medfører nemlig, at Fuldpakken pr. 1. januar 2020 falder 17 

kr. i pris, frem for at stige med 25 kr. På den måde følger TV-priserne i Ishøj 

Fællesantenne den generelle udvikling i markedet. 

 

Derudover drøfter pris- og produktgruppen bl.a. sammen med Kabelplus, om 

der kan udvikles nye tv- og internetprodukter, som kan tilbydes 
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fællesantennens brugere. Der undersøges eksempelvis, om der kan indføres 

en større grad af fleksibilitet for brugerne ved valg af tv-kanaler og 

sammensætning af tv-pakker.  

 

Brugerrådet holdt den 8. oktober et møde med Økonomi- og Planudvalget, 

hvor det blev drøftet, hvad der skal med fællesantennen. Forud for mødet 

havde brugerrådet sendt et notat til politikerne, hvor vi anbefalede, at 

kommunen undersøger 2 modeller for Ishøj Fællesantennes fremtid 

nærmere, inden det endeligt besluttes, hvilken fremtid man ønsker for 

fællesantennen.  Politikerne fulgte brugerrådets anbefaling. De to modeller 

der skal undersøges nærmere er:  

1. Ishøj Kommune sælger Ishøj Fællesantenne 

2. Ishøj Kommune overdrager fysisk net til en privatejet antenneforening og 

sælger internetdelen til privat antenneforening 

Det er aftalt, at Økonomi- og Planudvalget sammen med brugerrådet på et 

nyt temamøde i december eller januar 2020 vil drøfte, hvilken af de to 

modeller for fællesantennens fremtid, man ønsker at gå videre med.  

Brugerrådets vision for Ishøj Fællesantenne (både som privat ejet 

antenneforening og som solgt) er: 

Fiber ud til alle husstande i Ishøj 

Ingen må blive ”efterladt på perronen” 

Brugernes ønsker skal være i fokus 

Flere mulige udbydere skal kunne koble sig op på nettet  

En ny ejer skal lave investering fra start, herunder fiber 

En større forening, med flere medlemmer, er ønsket, for at sikre at 

løsningen er ”fremtidssikret” og for at sikre de bedste forhold for brugerne. 

 

 

BEMÆRK: Fejl på ishoj.dk gør, at nedennævnte link måske ikke virker! 

*Brugerrådets input til priser og produkter for 2020 kan ses her: 

https://ishoj.dk/dagsorden/oekonomi-og-planudvalget-23-09-2019  Pkt. 165 

*Brugerrådets input til Ishøj Fællesantennes fremtid kan ses her: 

https://ishoj.dk/dagsorden/oekonomi-og-planudvalget-28-10-2019 Pkt. 195 

faellesantenne@ishoj.dk
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