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Ishøj kommune på slingrekurs med fællesantenne
ISHØJ: Tilbage i 2018 blev der
nedsat et brugerråd i Ishøj kommune der havde til formål, at
etablere Ishøj Fællesantenne
som en brugerejet antenneforening og vil samtidig blive taget
med på råd, når der træffes beslutninger om fællesantennen.
Det skriver fællesantennen i en
pressemeddelelse:
- Sidenhen har brugerrådet
takket nej til at købe antenneforeningen og derfor stiftede
borgerne en ny antenneforening, udtaler formand for Ishøj Ny Antenneforening Wagn
B. Jensen:

- Vi havde glædet os til at
tage fat i opgaven og overtage
foreningen. Nu er salgsbetingelserne kommet. Byrådet ønsker under ingen omstændigheder, at det er borgerne der
skal have deres egen forening
tilbage – borgernes egen forening er diskvalificeret, da
man skal man have omsat for
minimum 100 mio. kr. sidste år.
Tilbage i 70’erne etablerede
og betalte de private parcelhusejer et oprettelsesgebyr på
2,500,00 kr. som en engangsudgift. Beløbet kunne afdrages over ejendomsskatten alle

der gik med fik inkluderet 100
kr. om året på ejendomsskatten – nu har kommunen fået
pengene én gang og nu ønsker
kommunen, at diskvalificere de
samme borgere i at købe anlægget.
- Forening og medlemmer
står stærkere, når vi skal forhandle med de forskellige
udbydere, hvis vi har ejerskabet til de kabler, der bringer
signalerne frem til boligerne.
Uanset om det er tv- eller rene
bredbåndsprodukter. Man behøver ikke følge meget med i
pressen for at se, hvordan de

Lokalt ejet net
DEBAT: Hvilke fordele er det
ved lokalt ejet netværk, frem
for You-see eller Stofa ejet.
Borgerne bestemmer hvem
der kan komme ind på netværket
Borgerne kan fjerne en udbyder hvis de pludselig fjerner
kanaler, som borgerne gerne vil
se.
Borgerne bestemmer hvem
der kan tilbyde internet. Det
kan både være de billigeste og/
eller de hurtigeste og/eller de
mest stabile. Eller alle tre hvis
borgerne ønsker det.
Borgerne kan bestemme hvil-

ke udbydere af TV de vil have.
Hvor store eller små TV pakker
man ønsker og til en vis grad
hvilke priser man vil betale.
(selvfølgelig afhængig af hvad
der udbydes)
Hvis YouSee eller Stofa ejet
nettet:
Så får borgerne det You-sse
eller Stofa udbyder, til de priser
der passer dem, og hvis borgerne vil have noget andet, må
Ishøj-borgerne krybe til parabolantenner eller mobile netværk.
Så det at borgerne ejer det
lokale netværk, giver en masse
frihed til at vælge og alle er vel-

kommen i den lokale forening.
Selvfølgelig skal der være
sikkerhed for at hvis den lokale ejer stopper, så skal der
være lavet aftaler således at
levering af internet samt TV
kan fortsætte.
Derfor er det fornuftigt hvis
Ishøj kommune, vil ændre
prækvalifikationen, så Ishøj
borgernes lokale forening kan
byde på nettet.
ERIK NIELSEN
BESTYRELSESMEDLEM I ISHØJ
NY ANTENNEFORENING

Hykleri overfor demonstranter
DEBAT: Fantastisk - tænk en
gang at op imod 20.000 personer har benyttet sig af deres
grundlovssikrede rettighed til
at demonstrere i vores storbyer. Med rettigheder følger
også pligter. Tænk en gang, at
af de samme 20.000 personer
er der ingen der har tænkt på
deres pligter over for et Covid
19-ramt samfund; man har frisk
og frejdigt deltaget i demonstrationerne uden tanke på de
konsekvenser dette kunne have
for dem selv og andre mennesker - i sandheden egoister.
- og hvor var regeringen og
for den sags skyld deres støttepartier henne. I deres iver
for at lukke alt ned i landet
og indføre forsamlingsforbud,
har man IKKE indskærpet, at
Covid 19-forsamlingsrestrik-

tionen også skulle gælde demonstranterne. Det havde vel
kun være ret og rimeligt, at
demonstranterne viste samfundssind og fulgte pligten til
at holde afstand.
Der er hundredevis, ja tusindevis der ser til med måben,
mens de kæmper for at holde
gang i deres egen forretning
eller står med en fyreseddel i
hånden og tænker: Kunne de
ikke vise solidaritet og samfundssind på lige fod med alle
andre borgere.
At der foreløbig kun er een
demonstrant der er konstateret
Covid 19-ramt er et under. Man
burde måske overveje at sende regningen for de yderligere
tests til demonstranterne selv
for at tilsidesætte forsamlingsforbuddet i en Covid 19-tid.

Sådan en gang hykleri.
At man så deltager i en demonstration med en talskvinde, der ville henvise ”nonblacks” til en plads bagerst i
demonstrationen siger måske
meget godt, hvor diskriminerende kvinden i virkeligheden
selv er. Der var ikke plads til
sympati fra ”non-blacks” og
ejerskab til demonstrationen
var forbeholdt ”blacks”. Uanset hvor nobel sagen i øvrigt
er, så har denne kvinde da
fuldstændig mistet jordforbindelsen og har en mærkelig
definition af racisme.
God dag i sommerlandet

forskellige udbydere slås om
hvilke TV kanaler borgerne har
ret til at se, og alle kan se hvor
uhensigtsmæssigt det er, hvis
vi som forbrugere er bundet til
en udbyder, siger Wagn B. Jensen Ishøj Ny Antenneforening:
- Skulle der være nogle kommercielle udbydere der gerne
vil rulle fiber ud, så byder vi
dette velkommen. Vi vil så have
en ikke-kommerciel forening,
der skaber konkurrence med
kommercielle udbydere – det
er da sund fornuft at bevare
den konkurrence.

Sund fornuft er dog ikke til
stede i Ishøj kommune, her har
byrådet besluttet at sælge antenneforeningen til dem med
flest penge. At det skal være
en stor kommerciel udbyder,
der havde mindst 100 mio. kr.
i omsætning i 2019. Priserne
til borgerne efterfølgende har
ingen betydning. Borgerne skal
ikke selv have mulighed for at
drive foreningen videre. Vi ved
med sikkerhed at TDC på et
tidspunkt ruller fiber ud i hele
kommunen og da udbuddet er
designet til TDC er der en stor

Skræmmende læsning
DEBAT: Jeg håber alle der modtager avisen har læst indlæggene. Det er skræmmende og
deprimerende læsning, i særdeleshed afsnittet borgmestre.
Det er en klar bekræftelse på,
at et forpligtende samarbejde
har de to borgmestre aldrig helhjertet været interesseret i, eller der er manglende evner. Ønsket om skilsmissen er hverken
fagligt eller økonomisk baseret.
Såvel personalet som borgerne i særdeleshed kommer til
at lide under skilsmissen, dels
kommer en masse faglighed til
at gå tabt, til stor utilfredshed
for borgerne, ligesom det bliver
væsentlig dyrere. Hvorfor har
man ikke fremlagt et budget
for at overbevise os borgere om
at det bliver billigere? Nej, det
kan man ikke, fordi der ikke
er gennemarbejdet noget som

helst, de to borgmestre arbejde
i blinde, på tro og håb, og det
kan ikke bruges til noget som
helst. Ishøj og Vallensbæk er to
meget små kommuner, alligevel smider man pengene ud af
vinduet ved at have to kommunaldirektører, økonomichefer,
personalechefer, driftschefer,
socialchefer, lønningschefer
osv. osv. osv. Ved så to små
kommuner er det helt vildt
at have to af hver. Samarbejdet ved kun en chef for hver
område ville øge samarbejdet
markant og til væsentlig mindre penge. Der laves hundredvis af delbudgetter, håber jeg,
hvert år for hver kommune,
som så lægges sammen til et
total budget for hver kommune
og det kan en kommunaldirektør sagtens klare og finde ud af,
ligesom fordelingen, hvem skal

Hos Glostrup Kliniske Tandteknik tilbyder vi alle
former for tandprotesebehandlinger herunder
også fastsiddende proteser på implantanter, som
udføres i tæt samarbejde med husets tandlæger
og specialtandlæger for at give patienten det
bedst mulige behandlingsforløb samt resultat.
Glostrup Kliniske Tandteknik tilbyder:
•
Rentefri afdragsordning
••
Rentefri
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5 års garanti
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Ring. Vi behandler
i Deres hjem.

Glostrup Kliniske Tandteknik

Kristian B. Sørensen & Carsten B. Flindt
Kontakt os på tlf: 43 43 67 00
Hovedvejen 158, 2600 Glostrup
glostrupklinisketandteknik.dk
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Så fortæl os,
hvor du skal hen på kør-selv-ferie,
Skift til vinterdæk nu – for din egen sikkerheds skyld
så
fortæller vi om
Et vinterdæk
forbliver fleksibelt og blødt, når temperaturen falder, mens et
din
bil er klar
sommerdæk
til turen. hurtigt bliver hårdt. Skift derfor til vinterdæk nu og få:
Optimalt vejgreb og trækkraftFÅ ET

FERIETJEK

Reduceret risiko for akvaplaning
Højere sikkerhed på alle typer
vinterveje
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Kortere bremselængde på sne end sommerdæk
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HEINZ ERICHSEN
ØRNEKÆRS VÆNGE 124
2635 ISHØJ

kør-selv-ferie?

I vores ferietjek
gennemgår vi din
bil fra A til Z.

KELD OVERGAARD KLINIK

betale hvad. Bogføringsmæssig er det overhovedet ingen
problemer, personalet er veluddannet og har de fornødne
bogføringssystemer. Den endelige godkendelse og ansvar af
budgettet og fordelingen ligger
selvfølgelig fortsat i byrådet.
Den uansvarlighed og egoisme
fra de to borgmestre bør flertallet, dels i byrådet som af befolkningen få gjort til skamme
og derved få annulleret enhver
tanke om skilsmisse. Historien fortæller os, at samarbejde
øger velfærden og dermed et
bedre og lykkelige liv. Til Ishøj
og Vallensbæk borgere, vær
med til, til gavn for os alle,
at samarbejdet kommer til at
bestå!

Skift til Skal
vinterdæk
du på

LENNART HARTMANN NIELSEN
FOLKETINGSKANDIDAT VENSTRE HØJE TÅSTRUP

Dit smil er dig udadtil

chance for, der fra 1. juni 2021
ikke længere vil være konkurrence i kommunen.
Såfremt TDC overtager fællesantennen forsvinder følgende kanaler: Kanal 4, Kanal 5,
6’eren, Canal 9, Eurosport 1,
Eurosport 2, Discovery Channel, TLC, Animal Planet,
Discovery Science, Investigation Discovery, TV Grundpakken stiger fra kr. 123 til kr. 299
og internetpriserne stiger med
mere end 100 kr.

Vallensbæk Auto Service ApS
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk
Tlf.: 4353 0123
vasauto.dk

