
PRESSEMEDDELELSE 
 

 

Vadum Antenneforening fremtidssikrer kabel-tv nettet i Vadum.  
Af hensyn til den øgede efterspørgsel på hurtigere internet hastigheder, har VAF valgt, i samarbejde 

med youSee og Dansk Kabel TV, at opgradere kabel-tv nettet til Gigaspeed. 

Dermed sikres vore medlemmer mulighed for at få en internet tilslutning med op til 1 Gbit/s (1.000 

Mbit/s) hastighed. 

Ud over øget internet hastighed, sikrer opgraderingen også, at TV-programmer kan udsendes i 4K 

kvalitet, når udbyderne vælger at sende i denne kvalitet. 

  

 

’’Skal vi overleve i konkurrencen med andre udbydere, må vi til stadighed være på forkant med udviklingen og det er 

bestyrelsens målsætning at være den foretrukne lokale leverandør at tv og internet. Det kan vi med stolthed sige er 

lykkedes os meget godt og med aftalen sikres vores medlemmer højhastighedsbredbånd langt ud i fremtiden, fortæller 

formand Carl Nielsen”. 

 

Kampagne! løber frem til udgangen af februar måned 2019. 
Alle medlemmer kan låne en youSee TV-boks, så de kan opleve, hvad man kan gøre med en TV-boks. Boksen giver 

nemmere adgang til underholdningspakker og streamingtjenester samt adgang til at vælge, hvilke kanaler man vil have i 

sin Bland-selv pakke, hvis man har en sådan. 

 

’’Vores medlemmer har allerede adgang til deres tv-kanaler på mobil, tablet og pc med youSee Tv & Film-appen. Med en 

youSee Tv-boks giver vi nu medlemmerne en ekstra mulighed for nemt at se det hele, dér hvor tv-oplevelsen er 

allerstørst. Nemlig på den store tv-skærm. Uanset hvilken tv-pakke man har, kan man slippe for faste sendetider. Med tv-

boksen kan du nemlig finde de tv-programmer, du gik glip af i det store tv-arkiv. Optage din yndlingsserie til en 

regnvejrsdag. Sætte et program på pause. Starte det helt forfra, eller spole tilbage og se det igen. Og som noget helt nyt 

kan man nu også selv sammensætte sin egen tv-pakke med muligheden for at blande tv-kanaler og streamingtjenester’’ 

forklarer Carl Nielsen. 

 

”Vores medlemmers ønsker og behov ændrer sig fra dag til dag, og med tv-boksen er det nemt at skifte både tv-kanaler 

og streamingtjenester med et enkelt klik. Når en ny sæson af fx yndlingsserien starter på HBO Nordic, kan man altså 

vælge den til, og hvis ens favorithold spiller i aften på en kanal, man ikke har, vælges den bare til, og så er man klar til 

fodboldkamp”, fortæller Carl Nielsen. For god ordens skyld, skal det nævnes, at for at tilvælge en ny kanal, skal man 

fravælge en anden. 

 

Invitation til åbent hus torsdag d. 29. november i Vadum Sognegård kl. 15:00 – 19:00 

I samarbejde med youSee inviteres alle medlemmer i Vadum Antenneforening til Bland Selv demonstration. Til 

arrangementet har du ligeledes mulighed for at låne en youSee tv-boks med hjem til 0,- kr./md. frem til udgangen af 

februar måned 2019. 

 

 


