
Er du tilsluttet Energi Fyns fibernet, har du nu mulighed for at flytte dit internet og din TV-pakke fra An-
tenneafdelingen Skovparken. Det er ingen hemmelighed. Men før du trækker stikket, vil vi gerne sikre os, 
at du er helt klar over, hvad det er, du flytter fra. 

ANTENNEAFDELINGEN SKOVPARKEN GIVER DIG FØLGENDE FORDELE:
  Selvom vi alle oplever inflation og prisstigninger rigtigt mange steder, har vi i Antenneafdelingen 

Skovparken mulighed for dels at holde priserne på internet og TV i ro – dels at sætte hastighederne 
på internettet op og øge programudbuddet i TV-pakkerne. Og det har vi, fordi vi ikke skal aflønne en 
direktør eller lave et overskud til en række aktionærer. 

  Fordi vi har vores eget internet i Antenneafdelingen Skovparken, bliver vores økonomiske overskud 
både i foreningen og i vores lokalområde. Det overskud bliver brugt til:

 »  At holde priserne på internet og TV nede

 »  At vedligeholde og opgradere anlægget løbende

  »   At reparere eventuelle svagheder og fejl hurtigst muligt,  
da et eventuelt ustabilt internet rammer dig, os og vores naboer

Vi elsker, at vi er lokale!

Og vi elsker, at vi som en dejlig sløjfe på hele pakken bliver ved med at være et attraktivt område for til-
flyttere – blandt andet fordi vi har et super stabilt signal på internet og TV til meget konkurrencedygtige 
priser.  

HAR DU VALGT AT FLYTTE? ELLER HAR DU ALLEREDE GJORT DET?
Uanset om det er 2 måneder eller 20 år siden, du har haft internet og TV hos os, skal du vide, at du altid 
er velkommen til at komme hjem. 

Vi håber, at du har lyst til at blive. Og har du spørgsmål, må du endelig kontakte  
antenne@grf-skovparken.dk eller bestyrelsen på telefon 39 39 02 70  i deres åbningstid.

De bedste hilsner
Bestyrelsen for Antenneafdelingen Skovparken

OVERVEJER DU AT FLYTTE 
DIT INTERNET OG TV-PAKKE?
Det er helt OK at skippe Antenneafdelingen Skovparken,  
bare du gør det på et oplyst grundlag …

TV-pakke fra 

239,00 kr. 
pr. mdr.

Internet fra 
129,00 kr. 

pr. mdr.
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