
Nyhedsbrev for Runeparkens Grundejerforening november 2013 
 
Forøgelse af Grundejerforenings kontingent: 
 
I vort september nyhedsbrev skrev vi, at der ville blive opkrævet ekstra 99,00 kr. pr måned i 
grundejerforenings kontingent. De 99,00 kr. er det beløb, en TV grundpakke koster gennem SEAS-
NVE. 
SEAS-NVE TV grundpakke er en forudsætning for konceptet, der er indgået og at alle har denne 
grundpakke for at opnå den rabat , der svarer til de 99,00 kr. som grundpakken koster. 
 
Der vil snart komme en skrivelse fra SEAS-NVE, hvori de meddeler at grundpakken øges med 
10,00 kr. pr. måned grundet stigninger i koda/copydan afgifter. 
 
Disse justeringer er noget vi må forvente kommer en gang om året eller hver andet år og det er 
noget vi ikke kan ændre. 
 
I september brevet skrev vi, at det kvartalsmæssige beløb til foreningen ville være 1.517,00 kr. det 
vil nu i stedet for blive 1.547,00 kr.  
 
 
Router: 
 
Der er på nuværende tidspunkt mange, der har fået installeret de nye bokse. Nogle har fået forklaret 
at der ikke er trådløs forbindelse (WIFI / router) i de nye bokse. 
Bestyrelsen har en klar aftale med SEAS-NVE, at det vil der blive, når alle har fået installeret den 
nye boks. 
Dette forudsætter dog, at der er formidlet adgang til alle husstande for at få installeret den nye boks, 
så der herefter kan foretages den afsluttende testfase og aktivering af de trådløse routere. 
 
I henhold til den kollektive foreningsaftale er ovennævnte aftalt til udgangen af 2013. 
 
Men det er blevet meddelt, at den indbyggede router kan allerede aktiveres fra 1. December 2013 , 
nærmere herom vil fremgå af en skrivelse fra SEAS-NVE 
 
Det vil herefter være muligt at koble flere PC-er til den i boksen indbyggede trådløse router samt til 
Tablet og iPad.  
 
 
Hvis der er nogen der har tekniske spørgsmål til installationerne kan man rette henvendelse til 
Teknisk support på telefon 70 29 24 44.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bestyrelsen 


