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Kommende bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holdt sit første møde her i 1. halvår 2017 her tirsdag den 24.04.2017 og det er
besluttet at der også holdes bestyrelsesmøder mandag den 24.04.2017 og tirsdag den
06.06.2017.

Ny affaldsordning i kommunen
Bestyrelsen har været i dialog via mail med Roskilde Kommune omkring de affaldsordninger ud
fra de erfaringer, der har været med test i Granen og Hasselen. Bestyrelsen satser på at få en
medarbejder fra Roskilde Kommune med til vort bestyrelsesmøde i april måned, så vi kan blive lidt
klogere på, hvilke muligheder, der er for beboerne. Du kan dog læse mere på Roskilde
Kommunes hjemmeside om den nye affaldsordning og linket er her.

Nyheder fra YouSee
Kanalomlægning og slukning af FM-båndet
Kanalomlægning er rykket, og starter ikke som planlagt i uge 3. Den starter 31. januar 5 og frem til
9. marts 2017. Her laver YouSee FM-sluk og ændrer startfrekvens. På dagen, hvor
kanalomlægningen finder sted i jeres område, vil der forekomme korte afbrydelser på tv.
Med kanalomlægningen giver YouSee plads til alle 6 DR-kanaler i HD-kvalitet og øger samtidig
billedkvaliteten (bitraten) på de 26 mest sete tv-kanaler i YouSee’s regionsudbud.
Desuden slukkes FM-signalet via kabel-tv-stikket. Det betyder, at du skal til at høre radio på en ny
måde, hvis der er trukket et kabel fra radioen til R-indgangen i kabel-tv-stikket.
Den plads som FM-signalet har optaget i kabel-tv-nettet bliver fremover brugt til bedre tv- og
bredbåndsløsninger. Der er flere måder, som du kan høre radio på fremover. Du kan for eksempel
bestille en gratis stueantenne eller spare 20 % på en DAB-radio, som modtager radiokanalerne
digitalt.
Ny startfrekvens
For at give et bedre tv-signal og en højere billedkvalitet, ændrer YouSee startfrekvensen til 450
MHz på tv-kanalerne. Hvis du oplever sort skærm efter kanalomlægningen, er det fordi, tv’et ikke
har indlæst den nye frekvens automatisk. Du skal i så fald selv ændre frekvensen og genindlæse
kanalerne.
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Du kan læse mere om dette på YouSees hjemmeside.

Opdatering af hjemmesiden og ny håndbog
Grundejerforeningens hjemmeside og der er kommet en ny ajourført håndbog.
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