Kære alle.
Hermed en kort orientering om status i forhold til lukning af
antenneforeningen med udgangen af året.
Husk, at uanset om I har valgt at tage imod Stofas tilbud om
fiberforbindelse, eller I har valgt en anden løsning, så er I fortsat medlem af
Fanø Bad Antenneforening så længe, den eksisterer. I vil derfor også fortsat
få mails fra foreningen, med mindre I på mail giver os besked om, at I ikke
længere ønsker dette.
Status i dag er, at ca. 375 medlemmer har tilsluttet sig Stofa.
Vi ved, at E/F Vesterhavet (tidligere Danland) og E/F Fanø Bad
(badelandet) har besluttet, at alene Fanønet kan levere TV og bredbånd til
deres medlemmer, det er ialt godt. 200 lejligheder.
De sidste 3 ejerforeninger har stillet deres ejere frit til at vælge Stofa eller
Fanønet.
For bestyrelsen i Antenneforeningen er det ikke så vigtigt HVEM eller
HVAD I vælger, men at I foretager et valg, så I ikke, uden at ønske det, står
uden TV og/eller Internet den 20.12.2020.
På foreningen hjemmeside har vi oprettet et dokument med svar på en
række spørgsmål, som medlemmerne har stillet. Hvor det drejer sig om
Stofa er det Stofas svar
Vigtige punkter er:
•

Hvis du har valgt Stofa, er det vigtigt, at der er sat et tydeligt
kryds udenfor huset, der hvor du vil have kablet ført ind i
huset. Brug gerne de grønne kryds, som I har fået tilsendt fra
Stofa eller kontakt Fanø Vesterhavsbads Grundejerforenings
formand Annette på telefon 20 51 01 11.

•

Jeres gamle routere (den nuværende boks inde i huset) skal
tilbageleveres til Fanønet. I kan ringe til Fanønet på telefon

75161386 herom, der er åbent mandag til torsdag kl. 9-11.
•

De gamle TV-standere bliver fjernet af Stofa i løbet af det 1.
halvår 2021.

•

Selvom vi bliver tilsluttet Stofa i løbet af 2020, bliver vi først
opkrævet betaling fra 1. 1. 2021.

Stofa holder “åbent hus” i deres salgsvogn i efterårsferien mandag og
tirsdag mellem 11.00 og 16.00 på P-pladsen ved SPAR, hvor alle er
velkomne til en snak, med spørgsmål eller blot for at få en pølse. Så har du
spørgsmål til dit abonnement, hvornår det bliver lagt ind og meget mere, så
udnyt muligheden.
Bestyrelsen ønsker alle en god overgang til det, de nu har valgt, derfor er I
altid velkomne til at kontakte os om spørgsmål og problemer, uanset
hvilken leverandør I har valgt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Fanø Bad Antenneforening
% Q&A vedlagt.
Link og ovenstående nyhedsbrev og Q&A ligger på hjemmesiden:
https://www.fanoevesterhavsbad.dk/antenneforeningen/information-fraantenneforeningen/

