
 

 

 I N D R E   N Ø R R E B R O   I T – L A U G  •  firkantnet.dk 

 Elektronisk samspil mellem almene og  
private boligforeninger på Nørrebro  

Telefoni – Radio-TV – Internet –  for beboere 

Administration 
fsb, Rådhuspladsen 59, 1550 København. V 

tlf. 33 13 21 44  •   bolignet@fsb.dk 

Lokal administration 
Boligkontoret, Blågårds Plads 19, 2200 København N 

tlf 35 24 51 51  •   in@fsb.dk 

NYHEDSBREV – december 2015 
  

PRISER I 2016 

I 2016 bliver priserne for tv-pakkerne inkl. 
CopyDan-afgifter pr. måned: 
 

TV-pakker 2016 2015 

Grundpakke 110,- 100,- 
Mellempakke 339,- 321,- 
Fuldpakke 429,- 399,- 

 
Internet og telefoni pr. måned (uændrede): 
 

Internet 65,- 
Telefonabonnement 45,- 

 
Øvrige takster (uændrede): 
 

Ændring af tv-pakke 300,- 
Oprettelse af Internetforbindelse 300,- 

 
Taksterne er vedtaget af generalforsamlingen den 
27.5.2015. Der tages forbehold for udefra 
kommende prisstigninger.  
 
De fleste brugere i Firkantnet betaler for deres 
valgte ydelser sammen med huslejen.  

Brugere, der opkræves særskilt af Firkantnets 
administrator, fsb, har modtaget særskilt varsling 

om priserne i 2016.  
 

SKYBRUDSSIKRING AF AKTIVT UDSTYR 

For at sikre Firkantnets aktive udstyr (switche, 
telefonudstyr, forstærkere m.v.) mod følgerne af 
evt. oversvømmelser ved skybrud, skal noget af 
dette udstyr flyttes højere op fra gulvet i de kældre, 
det er anbragt i. 
 

Arbejdet udføres mandag den 14. december, 
hvor brugerne i Firkantnet må påregne, at TV-
signal, Internetforbindelse og fastnettelefoni 
er ude af drift i perioden kl. 8.00 – 16.00. 

 
Vi prøver at gøre det så lidt indgribende for 
brugerne som muligt, men det sikreste er at regne 

med, at det ikke fungere det meste af dagen. 
 
Der tages forbehold for at en eller flere af 
tjenesterne i hele eller dele af Firkantnet også kan 
blive forstyrret den 15. december. Senere kan der 
også udskiftet udstyr i delområder. Det vil i givet 
fald blive varslet særskilt. 

 
Vi opfordrer alle brugere til at følge med på 
http://http://www.firkantnet.dk/ og 
http://www.parknet.dk. 

 

FRA 9. FEBRUAR 2016 KUN DIGITALT TV 

YouSee slukker for de analoge tv-signaler den 9. 
februar 2016. 
 
Det betyder, at man kun kan se tv-kanalerne, hvis 
man har en digital tuner indbygget i tv-apparatet 
eller som ekstra boks. 

 
På YouSee’s hjemmeside http://yousee.dk/ findes 
den aktuelle kanalnøgle og vejledning i indstilling af 
tv-apparatet.  
 

EKSTRA KANALER I FIRKANTNET 

Foruden YouSee’s standardpakker kan beboerne 
hos Firkantnets medlemmer se en række 
ekstrakanaler, uanset om man har grundpakken, 
mellempakken eller fuldpakken.   
 

Kanal Land Digital 

TV Polonia Polen 211 
RTK1 Kosovo 214 

TVSH Albanien 222 
K-TV Kurdistan     241 
Jordan TV Jordan 249 
Sudan TV Sudan 259 
France 2 Frankrig 296 

TVE Serbisk 297 
Rai Uno Italien 298 

RTCG Montenegro 321 
TRT International Tyrkiet 330 
Kanal 7 Tyrkiet 332 
Al Jazeera (arabisk) Qatar 351 
Al Masr Egypten 353 
Al Aoul Marokko 354 

Abu-Dhabi TV D.F. Emirater 356 
GEO Pakistan 373 

 

 

 
Firkantnet er et laug der leverer  

 internet 

 telefoni 
 tv  

til 29 ejendomme med i alt 1.907 husstande på 
Indre Nørrebro.  
 

Lauget drives af en frivillig og ulønnet bestyrelse. 
Den daglige administration håndteres af det 
almene boligselskab fsb.  
 

Lauget er brugerdrevet, og du kan således få 
indflydelse på lauget. Kontakt bestyrelsen i din 
ejendom, hvis du er interesseret i at gå ind i 
laugets arbejde. 
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