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Kære læser

Der er mere fart på vej i din internetforbindelse. AF86 
har indgået en aftale med Dansk Kabel TV om at øge 
hastighederne og sænke priserne. 

Fra foråret vil du derfor kunne få 1000/1000 MB for blot 
160 kr. pr. måned. Eller 1 GB/1 GB. 

Det synes vi faktisk selv er et kanongodt tilbud. Så er 
der virkelig plads i forbindelsen til at alle i husstanden 
kan streame film, serier, musik og spil – på samme 
tid. 

Flere medlemsafdelinger i AF86 har sagt ja til at få 
foretaget den nødvendige opgradering af kapaciteten, 
afdelingen selv har ansvaret for. Det er nødvendigt for 
at kunne sende så høje hastigheder ud til den enkelte 
bolig. Spørg din bestyrelse, om din boligafdelinger 
med, så du også kan få 1000/1000 MB.

I foråret fik vi nyt administrationssystem. Med det kan 
du gå ind på hjemmesiden, klikke i højre hjørne på ’Mit 
AF86’ og få mulighed for selv at skifte tv-pakke, inter-
nethastighed, melde flytning osv.

Det nye system har fået en god start, men for at 
hjælpe endnu flere i gang, kan du i dette nummer af 
Bredbåndsnyt igen læse en artikel om, hvordan man 

tager selvbetjeningen i brug. Med selvbetjeningen, 
kaldet ’Mit AF86’, slipper du for at ringe til os, maile til 
os eller endda at møde op hos os. Det hele kan ordnes 
hjemmefra – du starter på www.af86.dk.

Og mere om os selv. Vi overgår til kvartalsvis betaling, 
indfører et gebyr for papirfakturaer, holder det måned-
lige driftsgebyr i ro – og så har vi måttet sige farvel til 
Lisbeth, der siden 2004 har været en del af antennefor-
eningen. Jeg og bestyrelsen takker Lisbeth for hendes 
store arbejde gennem mange år!

God jul og godt nytår til jer alle

Dan Norén
Bestyrelsesformand, Antenneforeningen af 1986
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Efter 16 år som en del af antenneforeningens admi-
nistration har Lisbeth Christensen valgt at søge nye 
udfordringer, og hun havde derfor sidste arbejdsdag 
ved udgangen af oktober.
Lisbeth har alle dage været en markant del af anten-
neforeningen. Først i Tranemosegård i Brøndby Strand, 
siden i BO-VEST i Glostrup. 
Hun har i den periode været en vigtig hjælp for bebo-
ere, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformænd og 
forretningsførere i foreningen. Hun har altid været vil-
lig til at gøre det ekstra for beboerne, når det brændte 
på. Hun har også stået for et meget stærkt samarbej-
de med foreningens samarbejdspartnere, YouSee og 
Dansk Kabel TV.

Antenneforeningen af 1986 takker Lisbeth for hendes 
mange år i foreningens administration og for hendes 
evige engagement. Vi ønsker Lisbeth al muligt held og 
lykke fremover. 

Alle beboere i boligafdelinger i AF86 betaler hver 
måned et gebyr, et såkaldt driftsbidrag. Det går til 
administration (løn, lokaleleje, it-licenser, bestyrelses-
honorar og andre driftsomkostninger). 

De senere år er det lykkedes at sænke driftsbidraget 
ret markant. For ca. 10 år siden var bidraget på 52 kr., 
men dengang drev antenneforeningen også sin egen 
lille tv-station. Den blev lukket, hvilket fik bidraget ned 
på ca. 25 kr. 

I 2014 var bidraget på 24,21 kr. pr. måned. Det steg så 
en smule i 2015, faldt en smule i 2016, inden det siden 
2017 er blevet ’arbejdet ned’, så det i 2021 er på 14,42 
kr. pr. måned.

”Det er lykkedes bestyrelsen at holde et fokus på 
driftsbidraget. Det har vi ønsket i en tid, hvor tv-priser-
ne stiger. Selvom noget af besparelsen kommer af at 
vi vokser som forening, og der bliver flere til at betale, 
så har vi sammen med administrationen også fundet 

en lidt billigere og smidigere måde at drive foreningen 
på. Det er vi ret godt tilfredse med,” siger Dan Norén, 
bestyrelsesformand i AF86. 

Farvel til Lisbeth

Driftsbidraget holdes nede

Udvikling i driftsbidrag pr. md. 2014-2021
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Lisbeth i sit es – i færd med at hjælpe foreningens medlemmer. 
Foto: AF86
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For første gang i umindelige tider undlod YouSee sidste år at hæve priserne på tv-pakkerne. Så heldige er vi ikke 
igen i år, hvor fodboldrettigheder og produktudviklinger begrundes med nye prisstigninger. Når YouSee hæver 
priserne slår det selvfølgelig igennem hos os tv-seere. 

Herunder kan du se, hvad de nye priser bliver (inklusiv stigninger i de afgifter vi skal betale til rettighedshaverne 
gennem copy/dan):

Fra 1. januar stiger priserne på tv-pakker hos YouSee og derfor også i AF86. 

Tekst: Martin Kristiansen Foto: iStock

Nye tv-priser i 2021

 Tv-pakke Pris pr. md. 

 Grundpakke 175,00 kr. pr. md.

 Mellempakke 370,00 kr. pr. md.

 Fuldpakke 495,00 kr. pr. md.

 Bland selv; Grundpakke + 10 point  370,00 kr. pr. md.

 Bland selv; Grundpakke + 36 point  495,00 kr. pr. md.

Ændringer i tv-pakkerne
Onsdag den 30. december foretager YouSee ændringer i 
tv-pakkern

•  Radiokanaler i tv-pakkerne lukkes

•  Ekstrakanalen udgår

•  Disney lukker kanalen Disney XD

•  Som noget nyt indgår børnekanalen Nicktoons i fuldpakken

•  Netflix-abonnementer i bland selv-pakkerne justeres ned 
  i pris med 1 point. Du kan bruge det point til at vælge 
  en tv-kanal.

•  Fremover kan 4 personer se tv via app og web uanset om 
man er ude eller hjemme

I et brev til antenneforeningerne 
landet over forklarer YouSee 
prisstigningerne på følgende 
vis: 

Prisstigningerne sker ifølge YouSee

”(…) som et led i den almindelige 
prisudvikling og øget betaling for 
rettigheder, indhold og tjenester, der 
er inkluderet i pakkerne. Vi investe-
rer også hvert år i at udvikle vores 
platforme og tv-løsninger, så man 
kan se sin underholdning på den 
måde, man helst vil - i den bedst 
mulige kvalitet. Uanset om man ser 
med fra tv’et i stuen, via Apple Tv, 
Chromecast, Smart TV eller i YouSee 
Tv & Filmappen.”

Husk at bruge selvbetjeningen
AF86 har sin egen selvbetjening. På vores hjemmeside af86.dk kan du øverst til højre finde ’Mit AF86’. 
Selvbetjeningen er åben døgnet rundt, så du kan skifte tv-pakke og internethastighed, når det passer dig. 
Læs mere på side 6. 
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Vi har skaffet højere hastigheder og lavere priser på 
flere af vores internetprodukter. Vi forventer at kunne 
tilbyde vores nye internethastigheder i begyndelsen af  
2021. 

Der bliver to sæt hastigheder. Hvilken hastighed du 
kan få afhænger af, om din boligafdeling har opgra-
deret til vores helt nye giga-hastigheder. Det hedder 
de, fordi vi som noget nyt tilbyder en 1000/1000 Mbps 
(svarende til 1/1 GB) til en super stærk pris. 

I AF86 har vi sørget for et stærkt nyt internetprodukt til dig. 
Nu kan du få 1000/1000 Mbps for blot 160,00 kr. per måned!

Tekst: Martin Kristiansen Foto: iStock

Mere hastighed 
– mindre priser!

 Tv-pakke Pris pr. md. 

 Grundpakke 175,00 kr. pr. md.

 Mellempakke 370,00 kr. pr. md.

 Fuldpakke 495,00 kr. pr. md.

 Bland selv; Grundpakke + 10 point  370,00 kr. pr. md.

 Bland selv; Grundpakke + 36 point  495,00 kr. pr. md.

Husk at bruge selvbetjeningen
AF86 har sin egen selvbetjening. På vores hjemmeside af86.dk kan du øverst til højre finde ’Mit AF86’. 
Selvbetjeningen er åben døgnet rundt, så du kan skifte tv-pakke og internethastighed, når det passer dig. 
Læs mere på side 6. 

Husk selvbetjening
AF86 har sin egen selvbetjening. På vores hjemmeside af86.dk kan du øverst til højre finde ’Mit AF86’. 
Selvbetjeningen er åben døgnet rundt, så du kan skifte tv-pakke og internethastighed, når det passer dig. 
Læs mere på side 6. 

Opgraderede boligafdelinger:

 Hastighed Mbps Pris pr. md. 
 10/10  75,00
 400/400  100,00
 1000/1000  160,00

Ikke-opgraderede boligafdelinger:

 Hastighed Mbps Pris pr. md. 
 10/10  75,00 
 200/200  100,00
 450/450  160,00

Om de nye hastigheder og priser
Vi går fra fire produktvarianter til tre produkter:

• 10/10 fortsætter uændret på både pris og hastighed

• 150/150 og 250/250 hastighederne samles i et nyt 
   produkt med hastigheden 200/200

• 150/150 får 50/50 Mbps mere til samme pris

• 250/250 får 50/50 Mbps mindre end i dag og prisen 
  nedsættes med 60 kr./md

• 250/250 kunder kan opgradere til 450/450 til uæn-
dret pris

• 450/450 får uændret hastighed og prisen nedsættes 
  med 80 kr./md

• Medlemmer der opgraderer til Giga speed vil få 
400/400 i stedet for 200/200 og 1000/1000 i stedet 
for 450/450 til samme priser

Sådan bliver din afdeling opgraderet
Vi har allerede været i kontakt med alle med-
lemsafdelinger i AF86. Kontakt derfor din 
afdelingsbestyrelse, hvis du vil vide, om din 
afdeling skal opgraderes eller du ønsker, at den 
bliver det. 

Herunder kan du se de nye priser og hastigheder for opgraderede boligafdelinger og for ikke-opgraderede bolig-
afdelinger: 
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Sådan logger du på
Når du skal logge på Mit AF89, skal du, helt som du 
kender det, bruge et brugernavn og en adgangskode. 

Brugernavn: Dit brugernavn er enten dit medlems-
nummer eller din e-mail, hvis du har registreret den 
hos os. Medlemsnummeret kan du altid se på din 
seneste regning.

Adgangskode: Adgangskoden vælger du selv ved 
første login. Koden skal være på minimum 8 tegn. Er 
det første gang du logger på, skal du bruge en midler-
tidig kode. Den finder du på din seneste regning, BS 
betalingsoversigt eller i den bekræftelsesmail, du fik 
tilsendt ved bestilling, hvis du har bestilt via Mit AF86. 
Næste gang du logger på, skal du benytte den kode, du 
selv har oprettet.  

Login for nye kunder
Hvis du ikke allerede er kunde, og derfor ikke modta-
ger TV eller internet fra AF86, skal du først oprette dig, 
før du kan logge på Mit AF86. Det gør du ved at bestille 
TV og/eller internet hjem til din adresse. I forbindelse 
med din bestilling, vil du få tilsendt en bekræftelses-
mail med dine midlertidige loginoplysninger til Mit 
AF86. 

Hvis du glemmer dit login
Skulle du glemme den adgangskode, du tidligere har 
valgt, kan du altid nulstille den ved hjælp af den e-mail 
eller det mobilnummer, du har tilknyttet din konto.

I sommers lancerede Antenneforeningen af 1986 
selvbetjeningsløsningen Mit AF86. Rigtig mange har 
allerede udnyttet selvbetjeningens mange muligheder 
for let at administrere abonnementer og produkter. Har 
du endnu ikke givet dig i kast med Mit AF86, får du her 
en guide til, hvordan du logger på og får adgang til alle 
dine muligheder – samlet ét sted.

Skal du skifte din TV-pakke eller have mere fart på internettet? Uanset hvilken ændring du 
ønsker at lave af dit abonnement, kan du nemt gøre det i Mit AF86 - antenneforeningens selv-
betjeningsløsning. Her får du et hurtigt overblik over dine abonnementer, og du har altid let 
adgang til at bestille og skifte produkter samt se og betale regninger. 

Du finder selvbetjeningen Mit AF86 på af86.dk

Med Mit AF86 er det let at skifte TV-pakke
og internethastighed 

Dine muligheder i Mit AF86

I selvbetjeningen kan du:

• • Bestille TV og internet
• Skifte din TV-pakke og internethastighed
• Melde flytning til en ny adresse i AF86
• Opdatere dine kundeoplysninger og kontaktinfo
• Ændre din betalingsmetode og opdatere beta-

lingsoplysninger
• Se dine seneste regninger og betalinger
• Opsige dine abonnementer 
• Tilmelde dig nyheder og driftsinfo fra AF86 
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Tilmeld dig automatisk kortbetaling
I Mit AF86 er det også muligt at tilmelde dig auto-
matisk kortbetaling. På den måde bliver dine reg-
ninger automatisk betalt via dit betalingskort. Vi 
accepterer både VISA-kort og Mastercard. Når du 
er tilmeldt automatisk kortbetaling, er du sikker på, 
dine regninger altid bliver betalt til tiden, og du slip-
per for at huske på betalingsdatoer.     

Opdatér dine kontaktoplysninger
I selvbetjeningen kan du opdatere dine kundeoplys-
ninger og registrere din e-mail og dit mobilnum-
mer. På den måde kan vi lettere kommunikere med 
dig og sende dig vigtige informationer angående 
dine abonnementer i antenneforeningen.   

Med Mit AF86 er det let at skifte TV-pakke
og internethastighed 

På www.af86.dk kan du nu selv skifte tv-pakker og internethastigheder.  
Foto: AF86
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Nu kan du streame 60.000 
radiostationer på Sonos Radio

Sonos Radio er nu tilgængelig for alle med Sonos’ 
højttalere. Her får man adgang til 60.000 radiosta-
tioner verden over, herunder danske radiostatio-
ner. 
Der findes ca. 10 mio. Sonos-kunder verden over. 
Det seneste år har de benyttet Sonos 40 pct. mere 
og halvdelen af denne ekstra lyttetid er brugt på 
radiotjenester. Sonos lancerede Sonos Radio i april 
i år, og i dag er Sonos Radio den fjerdemest lyttede 
radiotjeneste på Sonos, der i USA netop har lance-
ret Sonos Radio HD til 7,99 dollars per måned. 

Disney+ med god start i Danmark

Disneys nye streamingtjeneste Disney+ er kommet godt fra land i Danmark. 1 ud af 6 husstande ser nemlig 
med mindst en gang om ugen viser nye tal fra Kantar Gallup. Det skriver Recordere.dk. 

YouTube er størst på streaming her hjemme med en 
dækning på 50 pct. Tæt efter følger Netflix med 45 pct. og 
DR TV med 42 pct. der ser disse tjenester mindst en gang 
ugentligt. 
Viaplay ses af 26 pct., mens TV 2 Play ses af 22 pct. Og 
derpå kommer så Disney+ med 16 pct. Det er bedre end 
YouSee TV & Film-app’en, hvor YouSee kunder kan se live 
og forskudt tv. Den ses af 10 pct. ugentligt. HBO Nordic ses 
af 8 pct., Dplay af 6 pct., mens Apple Tv har 4 pct. 
Hver husstand kan godt tælle med flere gange på forskelli-
ge tjenester. 

Ikke alle får adgang til det danske 5G-net

Der er ny og mere striks lovgivning på vej, der skal sikre adgangen til vital dansk infrastruktur. Det gælder 
eksempelvis det danske 5G-net. Her er forsvarsminister Trine Bramsen (S) på trapperne med en lov, der kun 

giver pålidelige aktører adgang til 5G i Danmark. Det skriver 
berlingske.dk. 
Det betyder, at det kan blive umuligt for eksempelvis kinesiske 
Huawei at byde på leverandøropgaver til 5G i Danmark. ”Tidligere 
kom udvikling først, nu kommer sikkerhed først. Vi skal kunne 
stole på vores leverandører, så vi kan beskytte samfundet,” siger 
forsvarsministeren til berlingske. 

Kort Nyt

Foto: Sonos

Foto: iStock

Foto: iStock
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Priser på tv stiger over hele linjen. Næsten.

For et år siden undlod YouSee at hæve sine priser på 
tv-pakkerne. Ved årsskiftet stiger de dog igen, hvilket du 
kan læse mere om andetsteds i dette blad. Men det er 
ikke kun YouSee, der hæver priserne i 2021. Også Boxer, 
Waoo og Viaplay hæver priserne, skriver recordere.dk. 
Generelt stiger priserne med 10-30 kr. om måneden 
hos alle de nævnte udbydere. Der kan dog være tale om 
listepriser. Det betyder, at antenneforeninger oftest selv 
forhandler og derfor kan billedet variere. Eneste udbyder, 
der ikke hæver priserne i 2021, er Stofa.  

Vestager slår ned på Amazon 

Den danske konkurrencekommissær i 
EU, Margrethe Vestager, anklager den 
amerikanske virksomhed Amazon for 
konkurrenceforvridning. Det skyldes, at 
Amazon på deres hjemmeside lader andre 
virksomheder sælge deres varer. Ifølge 
Vestager har Amazon adgang til data om 
disse produkter og deres kunder, og det 
mener hun kan skade konkurrencen. 
Vestager og EU-kommissionens formål 
med anklagen mod Amazon er at beskytte 
både forbrugere og mindre virksomheder. 
I efteråret åbnede Amazon i Sverige, og 
det forventes, at en dansk hjemmeside 
inden længe ser dagens lys.    

DR og TV 2 sammen om rettighederne til De Olympiske Lege

DR og TV 2 har sammen købt rettighederne til både De Olympiske Vinterlege Beijing 2022 og De Olympiske 
Lege Paris 2024. 

”Vi er utroligt glade for denne aftale, da De Olympiske 
Lege er verdens suverænt største sportsbegivenhed. 
Vi ved, at sport er noget af det, der er allerbedst til at 
binde os sammen som nation. Derfor er det en vigtig 
public service-opgave for DR at sikre adgang for hele 
befolkningen,” siger Henriette Marienlund, medie-
direktør i DR. Hun er især glad for, at De Olympiske 
Lege Paris 2024 er med i aftalen, da et sommer-OL 
i dansk tidszone giver en helt unik mulighed for 
at samle befolkningen om de danske sportsfolks 
præstationer. I forvejen har DR allerede rettigheder-
ne til De Olympiske Lege Tokyo 2021 sammen med 
Discovery Networks.

Kort Nyt

Foto: iStock

Foto: iStock

Foto: iStock

Foto: EU
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Børns medievaner ændrer sig utroligt hurtigt. Både i 
forhold til, hvor de bruger deres tid, men også i forhold 
til, hvor tidligt deres medieforbrug begynder. Samtidig 
er det danske børneindhold under massivt pres fra 
internationale streaming- og techgiganter.

Mange af de 1-3-årige har i dag allerede et betydeligt 
forbrug, hvor de bruger en skærm hver uge, blandt 
andet på tjenester som YouTube.

DR har derfor ændret sine børnemålgrupper, så de 
bedre står mål med børnenes nye vaner og sikrer gode 
børnefællesskaber fra de er helt små til de begynder at 
se sig selv som unge eller teenagere.

DR arbejder derfor på et nyt småbørnsunivers – Mi-
nisjang, der skal ramme de 1-3-årige, og som bliver 
lanceret i 2021 med dansk børneindhold. Hos B&U i 
DR Aarhus er man derfor netop nu i fuld gang med at 

udvikle programmer til de toårige, der rammer lige 
netop børn i den aldersudvikling.

”Meget af arbejdet lige nu består i, at vi i et tæt samar-
bejde med en række børneeksperter tester og justerer 
vores indhold. Det sker, så vi sikrer os, at vi rammer 
børnene præcis, hvor de er i deres udvikling. Det 
handler om alt fra vores lydunivers, varighed, ordvalg, 
genkendelighed i vores animationer og hastigheden 
af indholdet i forhold til, hvor mange stimuli børnene 
udsættes for. Det er både meget nyt og samtidig helt 
vildt spændende,” siger redaktør i B&U Sophie Kjær-
gaard Dyre.

Ramasjang er nu målrettet de 4-8-årige, mens Ultra 
er målrettet de 9-14-årige, hvilket naturligvis også 
betyder, at indholdet vil ændre sig. Hvor målgrupperne 
før var defineret af skolestart, er de nu defineret ud fra, 
hvornår børn typisk får en mobiltelefon, hvilket er når 
de er ni år. Når det sker, så ændrer både deres vaner 
og deres sociale liv sig, og det skal DR kunne matche. 
Det betyder, at Ultra i dag tager fat i nogle af de emner 
og tematikker, som fylder særligt hos den ældste del 
af målgruppen, som står på tærsklen til et ungdoms- 
og teenageliv. Her er man allerede godt i gang med 
fiktionsserier som ’Akavet’ og ’Over grænsen’ og med 
faktaserien ’Niende’.

Fiktion hitter
Fiktionsserier er på både Ramasjang og Ultra et af de 
vigtigste værktøjer, hvis man skal nå børnene. Der-
for har man også med den aktuelle Ramasjang-serie 
’Vennerne – og det grønne lys’ skruet op for ambitio-
nerne og lavet to sæsoner af 20 afsnit på en gang. Man 
har samtidig målrettet serien meget specifikt til de 
6-8-årige for at ramme netop den virkelighed, de står i 
med overgangen til indskolingen. Serien er blevet taget 
overordentlig godt imod af målgruppen.

DR ruster sig til en ny virkelighed, hvor konkurrencen om børnenes opmærksomhed stiger, og 
der er pres på det danske indhold fra internationale techgiganter. Det sker blandt andet med 
masser af ny fiktion, et nyt småbørnstilbud, og så vil DR have tættere kontakt til og stå for en 
større inddragelse af børnene.

Tekst: Martin Kristiansen

DR lancerer nye børnetilbud

Vennerne og det grønne lys er et hit hos nogle af de yngre DR-seere.
Foto: DR

Et modtræk til de store streaming- og techgiganter
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aktivt kan møde naturen og undersøge den med deres 
egne hænder.
Der er i alt otte forløb i DR Spire, man som daginstitu-
tion kan dykke ned i. De findes alle på dr.dk/spire.

Børnene som aktiv medspiller
En anden måde, man når børnene på med stor succes, 
er Ultrapanelet. Det er B&U’s børnepanel, hvor en 
bred mangfoldighed af danske børn kan komme med 
indspark til, hvordan indholdet ser ud. Med Ultrapa-
nelet sikrer man, at det ikke er voksnes forestillinger 
om børns præferencer, der skaber indholdet, men at 
børnene tager del i at skabe det, der er relevant for 
dem sammen med B&U. Noget man i ’Ultra Nyt’ havde 
stor succes med under corona i foråret.

Ultrapanelet har netop nu 84 børn i panelet, men der 
kommer hele tiden flere til. Børnene er bredt fordelt 
fra Skagen til Bornholm, og der er også danske børn 
fra lande som USA, Panama og Bahamas. Man repræ-
senterer derfor mange forskellige typer familier og 
baggrunde. Den form for bred indsigt i børnenes behov, 
smag og stil er guld værd, når det handler om at udvik-
le indhold til børnene. Det har showredaktør Mathilde 
Fruergaard fra B&U blandt andet gjort brug af, da hun 
skulle udvikle indhold til det kommende MGP i 2021.

”Showet skal jo ramme både de yngste i Ramas-
jang-alderen og de lidt ældre i Ultra-målgruppen. 
Her er det en stor hjælp at kunne stikke en føler ud 
til dem, så det kan sende vores udvikling i den rigti-
ge retning. Ultrapanelet har for mig at se et kæmpe 
potentiale i forhold til at udvikle og producere indhold, 
som målgruppen gider se, som de kan spejle sig i og 
som forstærker børnefællesskaberne,” siger Mathilde 
Fruergaard.
Du kan læse mere om Ultrapanelet og tilmelde dig, dit 
barn eller barnebarn på ultrapanelet.dk.

Ser man isoleret på Ultra har man over de seneste fem 
år 10-doblet antallet af dansk produceret fiktion. Man 
er gået fra 25 episoder i 2015 til 250 episoder i 2020.
Stigning inden for fiktion giver bonus hos børnene, 
hvor man på Ramasjang har godt fat i de 4-8-årige 
med ’Motor Mille og Børnebanden’ og ’Vennerne – og 
det grønne lys’. På Ultra har man fat i de lidt ældre 
med ’Akavet’, ’Over grænsen’ og ’Skyldig’.

Det er afgørende for DR, hele tiden at kunne tilbyde 
kvalitetsfiktion til børn, og at de ved, at de altid kan finde 
det på DR’s streamingtilbud DRTV, understreger Morten 
Skov Hansen, der er chef for Ultra og Ramasjang.
”Vi har godt fat i børnene, når vi giver dem indhold, der 
tager afsæt i en nær og lokalt forankret virkelighed, 
som de kan relatere sig til og se sig selv i. Det er det 
unikke danske indhold, der skal i centrum. Det er vi 
gode til lige nu, men vi skal også sikre, at det bliver 
ved i fremtiden, og at vi følger med børnene, når deres 
virkelighed ændrer sig, hvilket går enormt stærkt.”

Et andet initiativ kommer fra DR Lær som med under-
visningsmaterialet DR Spire har lavet et legeunivers 
til daginstitutionerne, der allerede er kommet godt fra 
start med hele otte spire-produktioner. Her formidles 
leg og aktiviteter med udgangspunkt i alt fra trafik til 
naturformidling og bevægelse. DR Spire er et digitalt 
univers, hvor børnehavebørn kan fordybe sig i videoer, 
lytte til historier og være aktivt deltagende i et interak-
tivt univers.

Men det er også et link til virkelighedens verden, hvor 
børnene med fx en fysisk ’naturkuffert’ får lærings-
materiale i form af gør-det-selv fuglehus, bøger, 
magneter og lignende. Med kufferten i hånden kan de 
finde og undersøge, de ting, der har lært at kende i det 
digitale univers. Her er 1000 naturkufferter lige nu på 
vej til at blive sendt ud til institutionerne, så børnene 

DR lancerer nye børnetilbud

Børn mellem 1 og 3 år bruger YouTube meget. Derfor vil DR nu skabe indhold til de alleryngste. 
Foto: Jeppe Lund

Et modtræk til de store streaming- og techgiganter
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Alle vinder på det
Kun ganske få afdelinger har i dag tilstrækkelig kapa-
citet, der kan levere 1000/1000 MB, svarende til 1/1 GB. 
Derfor skal alle andre medlemsafdelinger i foreningen  
investere i at udvide kapaciteten, der fører internet-
signalerne frem til den enkelte bolig. Herfra er det 
beboerens eget ansvar, at have udstyr der kan udnytte 
de nye hastigheder. 

”Det er lidt forskelligt, hvad det vil koste i de enkelte 
afdelinger at udbygge kapaciteten, men det er er gene-
relt ikke store investeringer og nok noget, der de fleste 
steder kan tages over den daglige drift,” siger Dan 
Norén og vurderer, at der generelt kun er fordele for 
medlemmerne ved opgraderingen. Alle vinder nemlig 
på det.

”I afdelinger, der opgraderer, vil man kunne få 
1000/1000 MB for 160,00 kr. om måneden. I afdelin-
ger, der ikke opgraderer, vil man for samme beløb, 
altså 160,00 kr., kunne få 450/450 MB, så også her er 
der grund til at glæde sig, da det er en prisreduktion 
på 960 kr. om året” siger formanden, der både tror 
og håber, at alle afdelinger vil sige ja til at opgradere. 
”Det er med til at gøre en boligafdeling mere attraktiv, 
at den kan tilbyde 1000/1000 MB. Det her handler ikke 
kun om antenneforeningen, men også om boligafdelin-
ger og boligforeninger”.

Garanteret hastighed
*Netop denne top-hastighed til blot 160,00 kr. er Dan 
Norén, da også stolt af at have fået ’hjem’ til medlem-
merne. 

”Både vi og vores medlemmer lægger selvfølgelig 
mærke til de tilbud og priser, der dukker op i marke-
det. Som jeg sagde til at begynde med, så er vi nødt til 
at følge med markedet. Nu har vi ikke bare fulgt med, 

Du kan snart få endnu mere fart på din internetfor-
bindelse. Din antenneforening har i mange måneder 
forhandlet  om højere hastigheder og lavere priser. 
Det er nu lykkedes, og derfor kan du måske snart få 
1000/1000 MB til blot 160,00 kr. om måneden. 

Enkelte afdelinger er klar til kort inde i det nye år at 
kunne tilbyde de nye hastigheder, mens andre skal op-
gradere kapaciteten for at kunne få beboerne med på 
den nye højhastighedsvogn. Men selv de steder, hvor 
der ikke opgraderes, er der nye hastigheder på vej. 

Vi spurgte derfor foreningens formand Dan Norén om 
overvejelserne bag behovet for de nye høje hastigheder.

”Vi er selvfølgelig nødt til at følge med markedet og 
den efterspørgsel, der er derude. Vi skal kunne stille 
den samme teknologi til rådighed, som vores medlem-
mer støder på andre steder og kan se for eksempel i 
reklamer på tv,” siger Dan Norén. 

Antenneforeningen af 1986 var igennem samme op-
gradering af hastighederne for ca. 7 år siden. Dengang 
som nu var der to sæt hastigheder, hvor de afdelinger, 
der gerne ville opgradere det tekniske udstyr kunne 
tilbyde højere hastigheder, men hvor der også var 
forbedrede hastigheder til dem, der ikke umiddelbart 
ønskede at opgradere. I løbet af få år var alle afdelin-
ger med på de høje hastigheder.

”Vi gør det her igen nu, fordi det er nødvendigt,” siger 
formanden. ”Udviklingen i markedet er gået hurtigt 
og hastigheder og behov for høje hastigheder og mere 
båndbredde er vokset ’eksponentielt’. Man skal fore-
stille sig en kurve, der stiger mere og mere lodret. Nu 
kan vi se på undersøgelserne, at vi med de nye hastig-
heder, vi nu ruller ud, har båndbredde nok i en del år 
ud i fremtiden. Så det ser meget godt ud”.

Streaming af film, serier, musik og spil. Hjemmearbejde med upload og download af store 
filer. Videomøder. Der er mange gode grunde til at AF86 om kort tid tilbyder endnu højere ha-
stigheder – faktisk 1000/1000 MB, der svarer til 1/1 GB, for blot 160,00 kr. om måneden.

Tekst: Martin Kristiansen Foto: iStock

Der er nye hastigheder på vej i AF86
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Antenneforeningen vil tage kontakt til medlemsafde-
lingerne kort inde i det nye år med mulighederne for at 
opgradere. 

men ligefrem sat en pris, der måske er den laveste 
på 1000 MB eller 1 GB, hvis man hellere vil kalde 
den det. Og det er en garanteret hastighed både på 
up- og downstream, så AF86 står nu med så stærkt et 
produkt, at det bør være attraktivt for de fleste med-
lemmer. Så jo, jeg er både ret godt tilfreds og ufatteligt 
stolt,” slutter Dan Norén af.

Der er nye hastigheder på vej i AF86

AF86 kan inden længe tilbyde 1/1 GB til blot 160 kr. om måneden. 
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Det årlige repræsentantskabsmøde i AF86 var, som så 
meget andet i år, udskudt pga. Covid-19. Da det ende-
lig kunne afholdes, var fremmødet da heller ikke stort, 
men de der var til stede, fik et par hyggelige timer.

Som det første stod Dan Norén, bestyrelsesformand, 
for årsberetningen. Det var en beretning, der kom 
langt omkring med emner som situationen mellem 
YouSee og Discovery, ventetider til foreningens kun-
deservice, streaming vs. ’almindelige’ tv-pakker og de 
igangværende forhandlinger med Dansk Kabel TV blev 
nævnt af formanden. Også foreningens internetforsy-
ning var et tema under beretningen. 

Bestyrelsen ønsker, at forhandlingerne munder ud i 
højere hastigheder til fortsat meget attraktive og gerne 
endnu lavere priser, måske endda med en hastighed 
helt op til 1 GB. Der skal fortsat være fokus på stabi-
litet og driftssikkerhed, og så skal aftalen også gerne 
munde ud i, at det bliver muligt at skifte tv-pakke 
hurtigere end i dag, hvor det tager 14 dage. Målet er at 
det højst skal tage fem dage. 

Også foreningens nye administrationssystem med det 
dyriske navn Panther blev nævnt. Det giver medlem-
merne mulighed for via en selvbetjening på hjemme-
siden at oprette sig og derpå selv skifte tv-pakke og 
internethastighed, melde flytning og mange andre 
ting, som man også møder andre steder. Det gør det 
nemmere for det enkelte medlem i hverdagen og letter 
nogle administrative ting for foreningen, hvor kunde-
service så kan fokusere på de lidt vanskeligere sager 
og yde en bedre service der. 
Man kan som medlem finde vej til Panther ved at bru-
ge foreningens hjemmeside. Øverst er ’Mit AF86’, der 
giver adgang til selvbetjening. 

Senere på mødet blev Dan Norén genvalgt som for-
mand uden modkandidater. Der var også genvalg til 
bestyrelsen til Karin Engraf, Villy Sørensen, Steen Ke-
vings og Rutger Vagnild, mens Per Mogensen skiftede 
sin status som suppleant ud med rollen som bestyrel-
sesmedlem, i det Hans-Jørgen Nielsen ikke genopstil-
lede. Charlotte Birkved blev genvalgt som suppleant 
og Finn Stubtoft blev ny suppleant til bestyrelsen. 

Det var et møde i coronaens skygge, da Dan Norén, formand i AF86, fortalte om forhandlingerne 

med Dansk Kabel TV om endnu bedre internet-tilbud i AF86.

Forhandlinger om 
endnu bedre internet

Repræsentantskabsmøde AF86

På repræsentantskabsmødet fremlagde bestyrelsen planerne om endnu hurtigere internetforbindelser i AF86. Foto: AF86
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Kort inde i det nye år, overgår vi i AF86 til kvartals-
fakturering, således der fremover kun skal betales 4 
gange om året mod de nuværende 12 gange.
Det er forbundet med store omkostninger, både di-
rekte og administrativt, at udsende regninger, og da vi 
også skal betale kvartalsvis til vores leverandører, er 
det besluttet at overgå til kvartalsfakturering.

Hermed kan vi reducere vores omkostninger, som 
i sidste ende skal betales af medlemmerne og som 
dermed kommer alle i fællesskabet til gavn.

Betaling vil komme til at ske den 1. februar for måne-
derne februar, marts og april, 1. maj for månederne 
maj, juni og juli, 1. august for månederne august, 
september og oktober og 1. november for månederne 
november, december og januar. Første kvartalsfaktu-
rering bliver den 1. februar 2021.

Nyt gebyr for papirfakturering
Samtidig med den kvartalsvise fakturering, indfører 
AF86 også et gebyr for at modtage regning på papir 
med posten. Det vil fra februar 2021 koste 50 kr. per 
gang, man modtager en papirfaktura. I lighed med 
mange andre i branchen, er gebyret med til at dæk-
ke de stigende omkostninger vi har til håndtering og 
udsendelse af papirfaktura.
 
Hvis du gerne vil undgå at betale dette gebyr, kan du 
tilmelde dine betalinger til betalingsservice eller auto-
matisk kortbetaling.
På vores hjemmeside kan du se, hvordan du gør: 
www.af86.dk/automatisk-betaling. 

Det er dyrt at 
udsende regninger og 
opkræve betalinger

Nyt om foreningen

I det nye år udsender AF86 fakturaer hvert kvartal i stedet for som nu hver måned. Foto: iStock



Du finder Mit AF86 på
af86.dk

Mit AF86 selvbetjening
Dit overblik – samlet ét sted

I vores selvbetjening Mit AF86 kan du nemt 
få et overblik over dine abonnementer på TV 
og internet i Antenneforeningen af 1986. 
Du får alle vigtige oplysninger og 
muligheder – samlet ét sted.   

Dine muligheder i Mit AF86
• Få et overblik over dine abonnementer
• Bestil eller skift dine produkter, når du får et nyt behov
• Betal din regning eller tilmeld dig automatisk betaling
• Meld flytning, hvis du skal bo et nyt sted 
• Tilmeld dig nyheder og driftsinformation
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