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Nyhedsbrev 5 
December 2020 

 

Velkommen til dette december nyhedsbrev 

Her mod slutningen af 2020, befinder vi os i en spændt situation, hvor 

vores traditioner er truet. Desværre breder COVID-19 sig mere end 

forventet. Vaccine på vej, og Ishøj kommune er udset til at være et af 

de områder der er prioriteret højt, med hensyn til vaccinering. 

I brugerrådet har COVID-19 også sat sine spor. Heldigvis er ingen af 

os blevet smittet; men vi har afholdt alle vore møder som videomøder. 

I det følgende giver vi en status for 2020, samt fortæller lidt om vores 

arbejdsopgaver frem til 31. maj 2021. 

Status for salg af Ishøj Fælles Antenne 

Som bekendt, valgte kommunen at sælge Ishøj Fællesantenne til 

STOFA. Brugerrådet har tilbudt at være med i planlægningen om, 

hvordan brugerne får en så smidig overgang til ny leverandør af 

internet og TV, som muligt. Vi er også meget opsat på, at 

maildomænet, ishoejby.dk kan leve videre under den ny leverandør. 

STOFA selv, har meddelt, at de kommer med nærmere informationer i 

det ny år. I kølvandet på salget, har Ishøj Ny Antenneforening indgivet 

klage over salgsprocessen. Sagen behandles med opsættende virkning. 

Brugerrådet følger begge sager tæt. 

Kabelplus frem til 1. juni 2021 

Ifølge gældende kontrakt, skal Kabelplus fortsat drive og vedligeholde 

Ishøj Fællesantenne frem til kontraktens udløb 31. maj 2021. I 

perioden frem til da, vil brugerrådet aktivt følge den daglige drift, for 

at sikre at gældende aftaler overholdes. Vi følger med i medierne, og 

samler op og vurderer hændelsernes påvirkning på den ”vare” der skal 

leveres. I disse COVID-19 tider, hvor mange arbejder/studerer, 

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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hjemme, er det et must, at vores internet er stabilt, og tilgængeligt, 

alle døgnets timer. Vores observationer vil blive fremlagt på 

statusmøder med Kabelplus. 

Brugerrådet frem til 1. juni 2021 

Brugerrådet, BRIFA, blev etableret for at være brugernes 

repræsentanter i forbindelse med at overdrage Ishøj Fællesantenne til 

en brugerejet forening. Dette viste sig dog at være ulovligt, idet 

internet delen, i henhold til gældende lov, skulle sælges til 

markedspris. Vores opgave blev dermed ændret til at fællesantennen 

skulle sælges, idet vi mente at det ikke ”havde nogen gang på jord”, 

at drive en forening der KUN leverede flow-tv. Fra nu af fokuserer vi 

derfor på den daglige drift; men samtidigt er vi også i gang med at 

”brainstorme” om de emner der skal behandles og fremlægges for 

STOFA. Vi vil fortælle mere om dette i starten af 2021. 

TDC NET’s tilbud om gratis udrulning af Fiber 

Tidligere i denne måned, sås det i medierne, at TDC Net ruller fiber 

ud til omkring 1000 husstande i strandområdet. Brugerrådet afventer 

yderligere meddelelse fra TDC Net, om etablering af fiber i øvrige 

områder i Ishøj. TDC Net udsender pressemeddelelser når de 

beslutter at etablere fiber i et givet område. Meddelelserne kan her: 

TDC NET ruller nu fibernet ud til endnu et område i Ishøj | TDC NET (ritzau.dk) 

Grundet COVID-19 går TDC Net ikke ind i beboelserne og etablerer 

stik p.t. 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 ønsker eller andet relevant input til brugerrådets arbejde, også i 

forbindelse med at STOFA nu overtager drift og leverancer, så opfordres I 

hermed til at skrive til os på adressen:  

faellesantenne@ishoj.dk 

 

På gensyn i 2021 

Brugerrådet vil gerne ønske alle en god jul 🎄🎅 og et godt nytår. 🎈 Vi 

vender tilbage med nyhedsbreve i det ny år! 

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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