
 
Derfor vælger du FanøNet 

FanøNet er en non profit brugerejet forening, som har til formål at levere konkurrence- 
dygtigt TV og hurtigt og stabilt internet i hele Nordby og Rindby med tilstødende områder i 
Grøndal og  sommerhusområdet i Rindby mod syd. I mere end 10 år har vi endvidere 
leveret TV signal til Fanø Bad Antenneforening, samt individuelt leveret internet til 
sommerhuse og ferielejlighederne i området. Alt sammen til meget konkurrencedygtige 
priser i forhold til udbud fra de store elselskaber og telefirmaer.  

FanøNet har lokal administration, support og servicefirma på Fanø, så vi hurtigt kan yde 
service og afhjælpe eventuelle fejl allerede førstkommende hverdag, noget de store 
udbydere næppe formår. Desuden samarbejder vi med kompetente firmaer på det 
tekniske område. Se afsnittet om samarbejdspartnere. 

FanøNet har eget fiber- og kabelnet dækkende hele forsyningsområdet. Fiber- og 
kabelnettet bliver løbende opdateret og moderniseret så det i dag tilgodeser kravene til at 
levere up-to-date TV, hurtig internet, telefoni osv. Nettet opdeles endvidere løbende i 
mindre områder, som sikrer yderligere stabilitet og hastighed på internettet. 

Fanønet servicerer de godt 3000 tilsluttede medlemmer i forsyningsområdet med FM 
radiokanaler, digital radio på TV og ca. 60 digitale TV kanaler med mulighed for yderligere 
tilkøb blandt  ca. 30 andre kanaler. TV leveres som YouSee´s regionsudbud i 3 pakker, 
med mulighed for services som ”Bland selv” og tilkøb af TV boks til medlemspris på kun 30 
kr / md hvis dette ønskes.  

Vi tilbyder 

Billig og hurtig internetforbindelse  

150 kr / md for 100/100 Mbit/s  
220 kr / md for 200/100 Mbit/s 
250 kr / md for 300/100 Mbit/s 
 
Der er også mulighed for ”Kun internet”  altså uden TV pakke. I dette tilfælde er prisen 
ovennævnte + 60 kr / md til drift af anlægget, som ellers er indeholdt i prisen for TV. 

TV pakker fra YouSee, som leverer TV-signal, som hos os suppleres med lokale TV- 
stationer som TV-Fanø og Esbjerg samt ekstra tyske kanaler, så vi i alt har 8 tyske TV 
kanaler. Sidstnævnte til glæde for vore tyske sommerhusgæster ved udlejning. 

"Bland selv"-TV 
Som medlem i FanøNet får man en rigtig god tv-løsning. Der kan vælges imellem 3 
standard TV-pakker eller mellem to tv-pakker med Bland Selv. Pakkerne koster det 
samme som de almindelige Mellem- og Fuldpakker. Forskellen er bare, at man her selv 
bestemmer hvilke kanaler der skal være i pakken. Deraf navnet ”Bland Selv”. 

Kort sagt kan man udskifte alle tv-kanaler på nær dem, som er i Grundpakken. Så hvis der 
er nogle tv- kanaler, man ikke ser så tit, kan de udskiftes når som helst. Man kan også 



vælge at bytte nogle tv-kanaler ud med streamingtjenester som Netflix, HBO og  
Viasat film inkl. Viaplay og mange flere – uden det koster ekstra. TV2 Play kommer til 
senere på sommeren.  

Samarbejdspartnere 

YouSee 

YouSee leverer tv-pakker og ekstra services som beskrevet.  
Se mere på vores hjemmeside www.fanonet.dk eller www.yousee.dk/TV  
under Menu: Produkter / TV og Streaming.  Som TV-kunde ved YouSee kan der endvidere 
opnås rabat på mobilabonnementer for hele familien. 

Michaels AntenneService og KK Partner 

Vores lokale servicefirma Michaels Antenne Service drifter og vedligeholder i samarbejde 
med KK Partner vort kabelnet og hovedstation med det tekniske udstyr til distribuering af 
TV og internet tjenesterne.  
 
Til fiber haves eget spliceudstyr og egen splicevogn, og til optimering og fejlfinding rådes 
over det nyeste udstyr, som gør at eventuelle problemer og fejl løses hurtigst muligt.  
Den lokale tilstedeværelse betyder hurtig respons, og at fejlretning påbegyndes første 
hverdag efter fejlmelding.  

Evercall 

Evercall er vores leverandør af IP- og mobiltelefoni, hvorved vi samlet er i stand til at 
levere såvel Internet, TV, Radio, Fastnet- og mobil-telefoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Fordele	ved	at	vælge	FanøNet		
	

 Brugerejet	non	profit	forening		
 Billigt	og	stabilt	internet		
 TV	med	mulighed	for	selv	at	bestemme	indhold	incl.	
streamingtjenester	og	lokal	TV	Fanø	og	Esbjerg		

 Lokal	administration	og	hurtig	service	
 Kompetente	samarbejdspartnere	
 Ingen	afbrydelse	og	gravearbejde	
 Opbakning	og	anbefaling	fra	lokale	udlejningsbureauer		
	



Anbefalinger 

 
Kære medlemmer af Fanø Bad Antenneforening, 
  
Med udgangen af året udløber Fanø Bad Antenneforenings samarbejdsaftale med Nordby 
Antenneforening. 
  
Som udlejningsbureau har vi gennem årene sat enormt stor pris på dette samarbejde af følgende 
grunde: 
 
• Lokalt samarbejde mellem lokale kræfter 
• Effektiv telefonisk kundesupport ved fejl 
• Hurtig teknisk afhjælpning ved fejl af herboende tekniker 
• Fanønet udbyder tv‐pakker (med 8 tyske kanaler) og internetforbindelser, som er yderst 
   attraktive og målrettet vor store tyske kundegruppe 
• Det har været let at overtale vores husejere til at vælge Fanønet af ovenstående grunde 
  
Vi har som udlejningsbureau været yderst tilfredse med både produkt og service, og giver vores 
bedste anbefalinger til, at samarbejdet også fortsætter i fremtiden.  
 
Husk derfor at møde personligt op til den kommende generalforsamling i Fanø Bad 
Antenneforening, hvor sammenlægningen kommer til afstemning. 
  
Med venlig hilsen 
  
Kent Nymark 
Bureauchef & Rådgiver 
  
Sol og Strand Feriehusudlejning A/S 
  
Postvejen 16, Rindby 
6720 Fanø 
Mobil: +45 2176 4488 
Telefon +45 7516 2600 
Mail: kny@sologstrand.dk 
 

 

 

 

 

 
 



 
Kære medlemmer af Fanø Bad Antenneforening. 
  
Danibo – Fanø Sommerhusudlejning har lige fra starten haft et fantastisk samarbejde med Nordby 
Antenneforening, hvilket vi sætter stor pris på. 
  
Af flere grunde: 
  

 I mange år kæmpede vi med parabolanlæg i husene, der hele tiden gik i stykker. 
 Dette store problem blev løst fra det øjeblik, hvor Nordby Antenneforening kunne 

tilbyde kabel TV og dertil internetadgang. 
 Priserne på etablering og de månedlige udgifter er særdeles konkurrencedygtige 

sammenlignet med andre udbydere. 
 Det har gang på gang overrasket ejerne, hvad de skulle betale for internetadgang 

på Fanø i forhold til, hvor de bor privat. 
 Hastigheden på internet er med tiden øget betragteligt af Nordby Antenneforening. 
 Der er meget stor driftssikkerhed.  
 Der udbydes attraktive TV pakker, herunder 8 tyske kanaler til øens store tyske publikum. 
 Danibo lægger stor vægt på at have en lokal samarbejdspartner, da vi også selv er et 

100% lokalt Fanøejet feriehusudlejningsbureau. 
 Det har for os altid været nemt, at overtale ejerne til at benytte Nordby Antenneforening 

af ovennævnte grunde. 
  
Danibo har som udlejningsbureau altid været yderst tilfredse med samarbejdet og servicen,  
og vi vil gerne give Nordby Antenneforening vores bedste anbefaling med på vejen. 
  
Husk derfor at møde personligt op til den kommende generalforsamling i Fanø Bad Antenneforening,  
hvor sammenlægningen kommer til afstemning. 
  
  

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüssen / Best regards 

 

 


