
 

Alle tilbud vi har modtaget ligger fortsat på hjemmesiden. Har du spørgsmål omkring det, er du 
også meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Der er åbent hus i bestyrelseslokalet den første 
onsdag hver måned fra 19:00 til 20:00, hvor vi med glæde tager en dialog omkring TV løsningen.  

(vi bor i nr. 26, i kælderen). 

Nyt TV-udbyder-valg 
Kære beboere. 
 
Efter sidste generalforsamling blev alt materialet vedr. valg af ny tv-udbyder lagt på 
foreningens hjemmeside, da det blev efterspurgt på generalforsamlingen. Til 
generalforsamlingen var der positiv respons omkring emnet, og bestyrelsen vender nu 
tilbage som lovet. 
 
Bestyrelsen har undersøgt markedet for TV-udbydere og har sammenlignet disse med 
vores nuværende udbyder YouSee. Efter mange kundemøder, interne diskussioner, 
sammenligningstabeller og en masse salgsmateriale er vi kommet frem til, at Waoo 
tilbyder den bedste løsning for os i Toftevang. For at gøre det lidt mere håndgribeligt har 
vi lavet følgende tabel:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor er denne løsning bedre end vores nuværende? 

• På vores nuværende løsning kan man ikke vælge forskellige pakker – Det kan 
man med Waoo! 

• Prisen får et lille løft på den store pakke, men da internettet bliver tilsvarende 
billigere, mærker man ingen prisforskel – dog bliver internettet lynhurtigt! 

 
Bliver man pålagt noget? 
Ja, man bliver pålagt at bruge 99,- pr. måned hos Waoo. Man må selv bestemme, om de 
går til internet, TV eller begge dele. Ved valg af Waoo skal der installeres fiber kabler.  
 
Brev-stemme 
Da vi har 9 måneders opsigelse hos YouSee, vil bestyrelsen gerne opfordre til at stemme 
for eller imod TV-løsningen ved en brevafstemning. For at værne om demokratiet har vi 
valgt, at andelshaver aktivt skal stemme for et skifte af TV udbyder. Ikke afleverede 
blanketter vil blive betragtet som en stemme IMOD et skifte af TV udbyder. Hvis 
bestyrelsen modtager et flertal (68 stemmer, ud af 134 andele) FOR et skifte af TV 
udbyder, går vi videre med sagen.  
 
Du kan stemme ved at udfylde nedestående kupon og aflevere den i postkassen (nr. 32, 
kælderen), eller ved at sende en mail til kontakt@abtoftevang.dk, med din 
tilkendegivelse.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilkendegivelse 
 

Jeg stemmer FOR et skifte af TV udbyder  _______ 
      (sæt kryds) 

 
Navn: __________________________ Lejlighed nr.: ________ 

(navnet skal være andelshavers, og stemme overens med lejligheds nr.) 


