

Ishøj fællesantenne bør forblive bruger ejet



Medlemsejet forening kan tage konkurrencen op med fiber leverandører



Kvaliteten af det nuværende anlæg er i top



Medlemmer af foreningen får ingen prisstigninger

Ishøj Antenneforening bør forblive bruger ejet
Ishøj Kommune havde oprindeligt besluttet sig for at overdrage Ishøj Fællesantenne til
medlemmerne. Ishøj Kommunes advokater vurderer, at kommunen kun må overdrage Internetdelen af fællesantennen, hvis kommunen tager penge for det - dette var modsat Ishøj Byråds
oprindelige ønske
”Ishøj fællesantenne har i mange år været ejet af brugerne og det bør den fortsat være” udtaler
adm. direktør i Kabelplus Kenneth Christensen, ”derfor har Kabelplus foreslået Ishøj kommune at
man kan stifte en ny forening og lade den købe den gamle forening.” Kabelplus er opmærksomme
på at denne øvelse vil koste penge og Kabelplus har derfor tilbudt at støtte den nye forening
økonomisk. I Danmark er der 6.000 antenneforeninger og de foreninger har kun sin berettigelse
fordi de er billigere, bedre og mere lokale end store kommercielle udbydere.
Brugerejet forening kan tage konkurrencen op med kommeciele leverandører
Ishøj kommune og det lokale brugerråd er opsatte på at nu skal borgerne i Ishøj have fiber helt
frem til husstanden – fiber der skal ligges ud af en kommerciel leverandør. Kabelplus synes det er
en god og fremsynet vision og denne løsning kan kommunen fortsat forfølge. Ved at sikre ægte
konkurrence i husstandene sikrer man de bedste vilkår til brugerne. ”Hvis man f.eks. sælger Ishøj
kommune til en kommerciel leverandør, så er der en mulighed for at det nuværende netværk
bliver nedlagt og så forsvinder konkurrencen ud af Ishøj” udtaler Kenneth Christensen og
fortsætter ”men ved at bevare den nuværende infrastruktur, kan brugerne selv frit vælge om de

vil være kunde i den brugerejede fællesantenne eller hos et nyt selskab der vil grave nye kabler
ned.
Kvaliteten af det nuværende brugerejede antenneanlæg er i top
Ishøj Fællesantenne er blevet opgraderet til at kunne levere GIGA Bredbånd, og derfor kan det
sagtens konkurrere med tilsvarende ydelser på nye kabler ejet af en kommerciel udbyder.
Kabelplus byder derfor en ny fiberudbyder velkommen i konkurrencen og synes det er meget
forkert, at kommune vil slå en brugerejet forening ihjel.
Medlemmer af Ishøj Fællesantenne risikerer prisstigninger på 100-300 kr. pr. mdr.
Ved at stifte sin egen forening, så vil der være en lokal bestyrelse der følger markedsudviklingen
tæt. Hvis det lykkes at stifte en lokal bruger ejet antenneforening, så vil alle medlemmer fortsætte
med de samme priser og vilkår, som de har i dag og ingen skal forstyrres med at aflevere modem,
hente nye modem, skifte tv pakke, undvære f.eks. Discovery kanaler, tilmelde sig på ny eller
oprette betalingsaftaler med ny udbyder. ”Vi ved at en TV Grundpakke hos YouSee i dag koster
299 kr. og det betyder at alene TV-pakken ved et salg kan stige til mere end det dobbelte” udtaler
Kenneth Christensen og fortsætter” Jo højere pris kommunen sælger foreningen til, jo dyrere
priser vil medlemmerne efterfølgende skulle betale”.
Vil du være med til stifte den nye forening
Skal en ny forening have sin berettigelse i Ishøj, skal der være borgerne der driver den. I første
omgang skal der bruges 5-7 personer der vil være med til at stifte foreningen. Kabelplus støtter
denne del med juridisk og økonomisk hjælp, men herefter er det den nye bestyrelse der skal
arbejde selvstændigt med foreningen. Medlemmer der vil være med til at bevare en brugerejet
forening, kan stille op til bestyrelsen ved at gå ind på hjemmesiden

www.ishoejnyantenneforening.dk. Kabelplus er en af initiativtagerne til den nye brugerejede
forening, men når foreningen er på plads, så skal den fungere selvstændigt uden indblanding fra
Kabelplus.
Foreningen af Danske Antenneanlæg har foretaget beregninger på hvor konkurrencedygtig Ishøj
fællesantenne er og et salg til en kommerciel udbyder vil måske give penge i kommunekassen,
men det er kommunens borgere der kommer til at betale gildet.
Kontakt:
Kabelplus adm. direktør Kenneth Christensen 25209010
FDA Formand Thomas Bak 26724618
https://ishoj.dk/ishoej-faellesantenne-kan-kun-delvist-overdrages-til-brugerne
www.ishoejnyantenneforening.dk

