
 

Vigtig information til dig - som beboer i Bredalsparken & Grenhusene 
 
Den 1. marts 2020 åbner Bredalsparken og Grenhusene op for nye tv-muligheder. Bredalsparken & Grenhusene har 
indgået en ny aftale med YouSee, der betyder, at alle beboere kan se frem til nye tv-muligheder. I den nye aftale får du 
Grundpakken til en særlig foreningspris. Hvis du ønsker mere end Grundpakken, bestemmer du selv hvilken Bland 
selv-pakke, du vil have - 10, 20 eller 36 point. Det er ikke muligt at få en Bland Selv-pakke, uden at have en Grundpakke.  
 
Et godt tilbud allerede fra 1. januar 2020 

Allerede fra 1. januar 2020 kan du få Tv-boksen med i dit Tv-abonnement uden ekstra omkostning. Med boksen får du 
blandt andet nem adgang til at blande din egen underholdningspakke med både tv-kanaler og streamingtjenester. Har du 
allerede en YouSee Tv-boks vil din pris automatisk blive ændret til 0,00 kr./md., pr. 1. januar 2020. 
Hvis du har brug for IT-Gruppens hjælp til at komme i gang med Bland Selv, eller bare gerne vil have en YouSee 
Tv-boks, anbefaler vi kraftigt, at du benytter dig af muligheden for at bestille en YouSee Tv-boks i løbet af januar – 
Tv-boksen kan pr. 1. januar afhentes i en YouSee butik uden forsendelsesomkostninger. Husk legimitation. 
 
Du får adgang til den største Tv-pakke  
Aftalen med YouSee træder i kraft 1. marts 2020. Men allerede fra midt januar får du adgang til Fuldpakken i en 
begrænset periode, uanset om du er tilsluttet fællesantennen i dag eller ej. Hvis du vil se Fuldpakken, skal du muligvis 
lave en kanalsøgning på dit tv. Se hvordan du laver en kanalsøgning på dit tv, på yousee.dk/kanaler. 
 
Ny aftale med nye Tv-muligheder 
Med aftalen kommer der også en ny måde at bestille din Bland selv pakke på. DAB vil stå for opkrævning af 
Grundpakken over din husleje, mens du skal bestille din Bland selv pakke hos YouSee. Når du modtager brevet om 
bestilling af Bland Selv-pakke, kan du som noget særligt få første kort og kortlæser med uden beregning. 
 
Månedlige tv-priser i Bredalsparken og Grenhusene 
● Grundpakken 163,- kr. opkræves fra 1. marts over huslejen af DAB 

● Bland Selv 10 180,- kr. opkræves fra 1. marts direkte af YouSee*  
● Bland Selv 20 230,- kr. opkræves fra 1. marts direkte af YouSee* 

● Bland Selv 36 280,- kr. opkræves fra 1. marts direkte af YouSee* 
* Forudsætter Grundpakken. Prisen er inkl. den første Tv-boks.  
 
Åben hus arrangementer om den nye aftale med YouSee 

For at sikre at alle får sammensat de rigtige Tv-kanaler og streamingtjenester, får vi besøg af et hold af 
YouSee-medarbejdere, hvor du kan stille spørgsmål, få hjælp og et grundigt overblik over de nye muligheder. YouSee 
besøger Bredalsparken og Grenhusene den 5. og 6. februar i Beboerhuset, Neergaards Alle 4. Der vil, i januar være 
opslag i opgangene med information om dette.  

 
Opsamlingsarrangementer  
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i ovenstående åben hus arrangementer, vil der være to 
opsamlingsarrangementer i Selskabslokalet, Berners Vænge 3, den 14. og 22. februar. Der vil, i februar være opslag i 
opgangene med information om dette.  
Dog skal du være opmærksom på, at der kun er begrænset mulighed for at få hjælp på disse to arrangementer.  
 
Vigtig information fra IT-Gruppen 
IT-gruppen har desværre ikke ressourcer til at hjælpe alle beboer og da vi ved, at mange beboere skal gøre noget aktivt i 
forbindelse med overgangen til den nye aftale pr. 1. marts 2020, hvis man ønsker at se mere en blot Grundpakken. 
Derfor anbefaler vi, at du benytter dig af den hjælp YouSee tilbyder, på de arrangementer der afholdes eller spørger 
familie/naboer om hjælp, i det omfang det er muligt.  
 
Ønsker du at blive tilsluttet fællesantennen i Bredalsparken & Grenhusene, så findes der en tilmeldingsblanket på 
www.bredalsparken.dk/tvradio.php. Du kan også få udleveret blanketten på Ejendomskontoret eller hos IT-Gruppen. Der 
opkræves ikke gebyr ved tilmelding frem til 1. marts 2020. 
 

 



 

Hjælp til opsætning af Tv  
I perioden 20. januar – 15. februar vil det være muligt at bestille hjælp til opsætning af Tv og Tv-boks, mod betaling. 
Hjælpen kan bestilles på Ejendomskontoret.  
 
Hvilke kanaler skal jeg vælge? 
På nedenstående oversigt fremgår det, hvilke tv-kanaler du har adgang til i overgangsperioden. IT-Gruppen anbefaler, at 
du allerede nu begynder at danne dig et overblik over, hvilke tv-kanaler du får brug for i din Bland Selv-pakke. 
Du kan sætte en streg ud for tv-kanalen når du ser et tv-program, du gerne vil forsætte med at se efter den 1. marts 2020 
– efter et stykke tid har du et overblik over, hvor ofte du ser de forskellige tv-kanaler. Dermed ved du, hvor mange point 
din Bland Selv-pakke minimum skal have.  
Vær opmærksom på, at kanalerne i Grundpakken ikke kan fravælges og de derfor ikke fremgår af nedenstående liste – 
og at der er flere kanaler og streamingtjenester at vælge i mellem i Bland Selv. Du kan finde nærmere information på 
yousee.dk/tv. 
 

TV 2 Zulu TV 2 News TV3+ 

TV3 Puls TV 2 Fri TV3 Sport 

TV3 Max TV 2 Sport Viasat Ultra HD* 

Viasat Golf VH1 BBC Brit 

MTV Danmark National Geographic Disney Channel 

Disney XD Cartoon Network Nickelodeon 

Disney Junior  Boomerang Nick Jr. 

C More Hits C More First C More Stars 

C More Series Viasat Series Viasat Film Premiere 

Viasat Film Action Viasat Film Hits Nat Geo Wild 

BBC Earth BBC World News CNN 

*Kræver YouSee Tv-boks eller 4K Tv 

 

IT-gruppen besvarer spørgsmål, og hjælper så godt de kan i IT-rummet på Berners Vænge 18 Kld., tirsdag 19.00-21.00. 
 
 
Venlig hilsen 

IT-Gruppen i samarbejde med YouSee 
 

 


