
Tv - Overgang til Bland Selv 
 

Den 1. marts bliver alle nuværende tv-pakker og Bland Selv-pakker ændret til en grundpakke. 

Hvis du vil se mere end grundpakkens tv-kanaler efter 1. marts, skal du bestille Bland Selv hos 
YouSee inden den 25. februar 2020. Det gælder også selvom du allerede har Bland Selv i dag! 

Mød op i Beboerhuset 
Det er på åbent hus arrangementerne, du kan få hjælp og vejledning. Der er ingen foredrag, så du 
kan komme, på det tidspunkt der passer bedst for dig. 

For at mindske risikoen for kø har vi opdelt bebyggelsen i to etaper. Hvis du ikke kan komme den 
planlagte dag, er du velkommen til at komme den anden dag. 

Onsdag d. 5. februar i Beboerhuset Neergårds alle 4 kl. 11.00 til 19.00 

For beboere der bor på Hvidovrevej, Neergårds Alle, Claus Petersens Alle, Berners Vænge 
og Sognegårds Alle. 

Torsdag d. 6. februar i Beboerhuset Neergårds alle 4 kl. 11.00 til 19.00 

For beboere der bor på Gurrevej, Arnold Nielsens Boulevard og i Grenhusene. 

Til arrangementet er det muligt at bestille tilslutning af YouSee-boksen og gensøgning af 
tv-kanalerne på dit tv hos IT-Gruppen. Det koster 200 kr. pr. tv. i kontanter eller MobilePay. Prisen 
inkluderer ikke fremføring af kabler til YouSee-boks og tv, tilslutning til trådløst internet, sortering af 
favoritkanaler, programmering af fjernbetjening med mere. 

 

HUSK billedlegitimation! 

Opsamlings arrangementer 
For dem der ikke kan deltage i åbent hus arrangementerne, er det muligt at møde op i 
selskabslokalerne i kælderen Berners Vænge 3 fredag d. 14. februar kl. 14.00 til 18.00 og lørdag d. 
22. februar kl. 10.00 til 14.00. 

Muligheden for at få hjælp og vejledning er meget begrænset på opsamlings arrangementerne. 

 

HUSK billedlegitimation! 

Brev fra YouSee 
YouSee har sendt et brev til samtlige beboere. Du bør modtage brevet inden den 5. februar. Brevet 
indeholder både informationer om Bland Selv, og oplysninger om hvordan du skal forholde dig, 
hvis du ikke kan deltage i et af de ovenstående arrangementer. 

 

Venlig hilsen IT-Gruppen 


