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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. april 2022.
Dette blad dækker månederne: februar, marts og april
Kontaktudvalget i Filskov:
Formand:

Johan Andersen

Filskov Antenneforening

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

75 34 87 87

Filskov Energiselskab

Kjeld Moustgaard, Kirkehusvej 21

21 46 12 45

Filskov FDF & FPF

Helle Schmidt, Birkemosevej 20

51 37 76 08

Filskov Fodboldgolfklub

Tommy Christensen, Slåenvvej 4

26 35 66 49

Filskov Friplejehjem

Johan Andersen, Omme Landevej 1

75 34 81 81

Filskov Friplejehjems Venner

Jens Erik Rasmussen, Åbrinken 4

22 59 81 21

Filskov Friskole & Børnehave

Brian Nissen, Toften 24

20 73 19 65

Filskov Idrætsforening

Lise Reichstein, Amtsvejen 25D

30 27 12 85

Filskov Jagtforening

Carsten Rosengreen, Stilbjergvej 31

51 71 88 18

Filskov Lokalhistorisk Arkiv

Jakob Kristiansen, Toften 11

51 24 84 75

Filskov Menighedsråd

Jørn Jensen, Fiskerivej 28

20 99 84 83

Filskov Seniorklub

Birgit Rasmussen, Åbrinken 4

75 34 83 27

Filskov Vandværk

Jesper Nielsen, Mosegårdsvej 1

61 33 88 34

Filskov Fremtid Aps

Jan Petersen, Fiskerivej 16

21 72 52 57

Viadukthallen Filskov

Bo Henriksen, Kærtoften 15

20 30 85 27

Viadukthallens Venner / INFO

Mette Østergaard, Hjortlundvej 5

24 67 81 23

Viaduktfesten

Anja Nissen, Toften 24

21 40 79 58

Medl. af Billund Landdistriksråd

Holger Willumsen, Slåenvej 10

61 18 35 55

Medl. af Billund Byråd

Robert Terkelsen, Søvangvej 19

23 30 60 54

Regnskabsfører

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

75 34 87 87

Redaktion:
Mette Østergaard · Hjortlundvej 5, Filskov · 7200 Grindsted
Mobil 24 678 123
Mail: infofilskov@gmail.com

3
Kontaktudvalget:

Filskov Lokalhistorisk arkiv:

Julebelysning

Kontaktudvalget ønsker hermed at
takke Søren Elnegaard samt alle øvrige involverede i færdiggørelsen af
julebelysningen. De sidste mange år,
har vi arbejdet målrettet på, at få færdiggjort julebelysningen og samtidig
få etableret julebelysning i den nye
vestlige bydel. I år lykkedes det endelig alle stedet med et flot
resultat.
Også en stor tak til alle jer, der hænger
julebelysning op og tager den ned igen
inden nytår. Det er en kold tjans, som
skal gøres uanset vejrliget.
Venlig hilsen
Kontaktudvalget

Åbningstider i arkivet
Onsdag d. 2. feb.
åbent 19.00 - 21.00
Mandag d. 7. feb.
åbent 9.30 - 11.30
Onsdag d. 2. marts
åbent 19.00 - 21.00
Mandag d. 7. marts
åbent 9.30 - 11.30
Mandag d. 4. april
åbent 9.30 - 11.30
Onsdag d. 6. april
åbent 19.00 - 21.00

Arne Mariager foredrag

Viadukthallen 30.03.2022 kl.19.00
pris kr.75.- incl. kaffe
Arne Mariager er nok her i området
mest kendt for " Fætters Klumme" i
den nu lukkede Lyngposten.
A.M. har i mange år arbejdet som
chefredaktør for flere aviser bl.a. Vejle
Amts Folkeblad. Derudover er han
forfatter og foredragsholder.
Kom til et spændende foredrag over
emnet: Fra udkant til højkant.
Aftenen er arrangeret af
Danske Seniorer Filskov og
Filskov Lokalhistoriske Arkiv
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Filskov Seniorklub:

Filskov Genbrugsplads:

Nyt fra Seniorklubben...

Ikke mere "småt brændbart" på Genbrugspladsen...

Foredrag og Udflugter

Vi holder foredrag sammen med lokalt
arkiv d. 30. marts med Arne Mariager
kl.19.00 i viadukthallen.
Prisen for dette er 75 kr.
Så har vi en halvdags udflugt og en
heldagsudflugt som ikke er helt på
plads endnu.
Vi mødes hver onsdag i Viadukthallen
cafeterie fra kl. 13.00 til 15.30
Hvor der spilles whist canasta og
Rummikup eller andre spil, men man
kan også bare komme og kigge på
eller få sin kaffe sammen med os.
Vi håber at flere vil komme og være
med - det er hyggeligt.
Vi kan godt bruge mange flere medlemmer i Seniorklubben.
Mange hilsner fra bestyrelsen.
Birthe Egeberg Nielsen - Amtsvejen
Tove Pedersen - Åbrinken
Søren Laustsen - Engdraget
Birgit Rasmussen - Åbrinken
Hanne Skovlyst - Amtsvejen

Billund Kommune sætter i uge 7 og
8 i 2022 fokus på yderligere optimering af affaldssorteringen i containeren
med ”småt brændbart”.
Billund Kommune skriver flg.:
Containeren kommer ikke til at hedde
”småt brændbart” mere. Der havner
for mange ting i containeren som
kunne have været sorteret mere i de
rigtige fraktioner. Kampagnen skal
øge fokus på bedre sortering.
De ting der ikke kan sorteres ud i de
andre affaldsfraktioner må komme i
den ”nye” container, som kommer til
at hedde ”rest efter sortering.” Det
nye navn er vidt udbredt på landsplan,
og der findes også et officielt piktogram for det.
I uge 5 og 6 vil der være en intensiv
kampagne på de store pladser og i uge
7 og 8 på de små pladser.
Lokale genbrugsvejledere og kommunens folk vil i fællesskab være tilstede
på de lokale genbrugspladser, for at
hjælpe og oplyse om alt det nye.
Venlig hilsen
Jan Petersen
Kontaktperson, genbrugspladsen
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Filskov Idrætsforening:

Idræts lodsedler...

Idræts lodsedler skal fornyes engang
i løbet året, vi kontakter alle der har
købt om de er interesseret i at forny
deres idræts lodsedler.
Dine idræts lodsedler kan fornyes,
ved at betale med MobilePay på
83350. Oplys gerne navn og numre
på jeres idræts lodsedler.
Har i ingen idræts lodsedler kan i
kontakte Henrik Arvad 22489790.
Vi har lodsedler som ikke er solgt.
Vi vil selvfølgelig også gerne komme
fordi jer, som vi plejer.
Hvis I ikke har hentet gevinsterne,
kommer vi også rundt med dem.
Her er de udtrukne vindernumrene,
der er 2 trækninger:
4 x 1. præmie på kr. 200,nr. 1, 99, 251, 381
7 x 2. præmie på kr. 150,nr. 29, 215, 227, 252, 288, 301,
323
8 x 3. præmie på kr. 100,nr. 21, 43, 51, 62, 143, 230, 270,
297

4 x 1. præmie på kr. 200,nr. 2, 20, 216, 247
7 x 2. præmie på kr. 150,nr. 175, 231, 248, 259, 314, 354, 365
8 x 3. præmie på kr. 100,nr. 43, 116, 131, 153, 200, 229, 268,
356
Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19.
Dem der ikke er afhentet, tager vi med
når vi kommer rundt for at forny lodsedlerne.
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Filskov Energiselskab:

Nyt fra varmeværket

Bogholderen på værket opfordre alle
som ikke er tilmeldt PBS vedr. betaling af varme til at tilmelde sig denne
ordning via sin bank.

Personalenyt: Den 1. decem-

ber havde smed og chauffør Peder
Eriksen været ansat i 10 år hos Filskov
Energiselskab, hvilket blev markeret
internt. Den 1. februar fejrer driftsleder Niels Winther også 10 års jubilæum, hvilket også markeres internt på
værket. Stort tillykke.

Varmeværkets teknik: Den cen-

trale del i varmeværket er to gasmotorer, der forbrænder metangas, som
er dannet i vore reaktortanke med
biomasse. Motorerne har en bestemt
levetid målt i timer, hvor efter de bliver udskiftet. Den største motor er helt
efter planen blevet udskiftet i oktober
måned. Vi fortsætter med en motor af
mærket Caterpillar. Medens motoren
var ude af drift, blev tanken omrørerne i de to lagertanke også renoveret.
Gasdugen blev udskiftet.

Forbrug vand: Varme transporte-

res som varmt fjernvarmevand gennem rørledninger ud til forbrugerne,
hvor de gennem husejernes varmeun-

its opvarmer både det kolde brugsvand fra vandværket og boligernes
radiatorer. Desværre får varmeværket ikke lige så meget vand tilbage,
som der sendes ud i ledningsnettet.
Det opdagede vi i den tidlige vinter. Årsagen er en lækage et eller
andet sted. Men hvor? Enkelte små
lækager er fundet, men en stor lækage er endnu ikke fundet. Gennem
Facebook er borgerne blevet bedt
om at se efter lækager. Lækager
uden for huse er nemmest at se i
perioder med et tyndt lag sne, hvor
de fremkalder bare pletter. Vi kan
desværre ikke lukke dele af ledningssystemet gennem byen af med
henblik på systematisk afgrænset
fejlfinding.

Salg af el: Filskov Energiselskabs

produktion af varme danner basis
for salg af el, hvilket er årsagen
til den lave varmepris i Filskov.
Elektriciteten er hidtil blevet
afsat til en fast pris pr kilowatttime til Energinet, der er en selvstændig, offentlig virksomhed, der
ejes af Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet.
fortsætter næste side
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Filskov Energiselskab, forsat:

Højere priser kan imidlertid opnås på
det frie elmarked, som prisen til gengæld kan være temmelig svingende.
Fra nytår leverer Filskov energiselskab en fast andel af elproduktionen til
firmaet Centrica Energy Trading.

stik. Lovgivningen siger desuden, at vi
skal planlægge med løbende indbetaling fra andelshaverne i alle 10 måneder. Beløbets størrelse behøver ikke
være det samme, men i så fald skal vi
finde en anden reguleringsmetode.

Prisen på varme – 1: I de seneste

Læs mere om Filskov Energiselskab
på websiden www.filskovenergi.dk.

uger har medierne berettet om stigende priser på opvarmning med enkelte
meget voldsomme eksempler baseret
på naturgas eller elektricitet. Filskov
Energiselskab anvender ingen af disse
to varmekilder til produktion af fjernvarme. På denne baggrund understreger vi, at Filskov Energiselskab ikke
forventer højere priser på varme til
andelshaverne i Filskov.

Prisen på varme – 2: Igennem

flere år har betalingsfrie måneder i
slutningen af fyringssæsonen været
populære blandt andelshaverne. Denne
fremgangsmåde giver imidlertid et
skævt billede af Filskovs varmepris i
den landsdækkende forsyningsstati-

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov
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Robert Terkelsen, Byrådmedlem:

Valget er overstået og det nye byråd
er så småt kommet igang. Først vil jeg
gerne takke for valget, det er jeg både
stolt og glad for, men også meget ydmyg over den store tillid som jeg igen
er blevet vist.
Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at leve
op til de forventninger, som der er til
valgte byrådspolitikere i vores kommune.
Jeg har de sidste, efterhånden mange
år, skrevet lidt om det politiske arbejde
i Lyngposten, men da den som bekendt
ikke udkommer mere her efter nytår,
skal jeg forsøge at blive bedre til at
bruge info.
Jeg var i sidste periode formand for
voksenudvalget, det er et område som
med rette fylder meget og som har min
interesse, så på mange måder er jeg
ked af at skulle slippe området, men
på den anden side, er det nok også godt
nok at der komme nye øjne på de forskellige fagområder, så politikere ikke
gror fast i selvtilfredshed over egen
indsats, og kun tror tingene kan gøres
på deres måde.

Men det åbner også nye døre, og
ved Venstres konstituering fik jeg tre
gode poster, som jeg er glad for at
gruppen har betroet mig.
Jeg er blevet formand for unge - uddannelse og beskæftigelse, derudover er jeg medlem af økonomiudvalget, og sidst men ikke mindst, er
jeg valgt til gruppeformand for Venstres byrådsgruppe.
Det er tre spændene poster som tager en del tid, men de kan også give
meget indflydelse.
En af de ting som vil komme til at
fylde, især det første år, er vores anlægsbudget.
Vi har et voldsomt stort anlægsbudget i Billund kommune, og det er
selvfølgelig godt nok.

fortsætter næste side
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Robert Terkelsen, Byrådmedlem,
forsat:

Det er tegn på at vi bor i en driftig
kommune, hvor der er gang i tingene,
men der er nu så meget gang i byggeriet, at priserne stiger, og de stiger hurtig, men da vores anlægsramme ikke
stiger tilsvarende, så hænger tingene
ganske enkelt ikke sammen mere, og
det er vi nødt til at se på ved årets budgetlægning.
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer, eller nogen gange måske bare en
undren over hvorfor vi gør som vi gør,
så er min telefon næsten altid åben, og
er man mere til direkte dialog er jeg
god til at drikke kaffe.

Hvis ikke alle havde
hørt det ...
Søndag aften den 12. december
førte det fugtige vejr til gnistspring i elselskabets transformatorstation ved siden af varmeværket.
Resultatet lignede en større brand,
hvilket det ikke var. Elnettet blev
dog så påvirket, at elselskabet valgte at slukke for strømmen i en halv
times tid, hvor Filskov derfor henlå i
mørke. Adventskransene gjorde god
nytte her.

Med venlig hilsen
Robert Terkelsen
Mobil 23306054

Kærtoften 9 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
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Filskov FDF:

Nyt fra vores FDF-kreds...

Vi støtter Danmarks Indsamlingen
gennem vores møder om torsdagen.
Vi har blandt andet samlet affald, lavet gode gerninger og bagt småkager
til uddeling. Senere på året, når Corona tillader det, vil vi lave en mødeaften hvor vi inviterer bedsteforældre på
besøg til snobrød og forskellige lege.

HUSK

HVIS DU VIL GÅ TIL FDF
MØDES VI OM TORSDAGEN
KL. 16.30-18
I MULTIHUSET.

Der er planlagt flere lejre hen over foråret/sommeren for holdene. Det bliver
godt. Ellers bliver der blandt andet
lavet nye retter på bål, lavet lanterner
og andet kreativt, leget, lært at bygge
bivuak og lavet fuglemad i denne tid.

fortsætter næste side
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Filskov FDF, forsat:

Sæt kryds i kalenderen...
Kom til fastelavnsfest i Multihuset
søndag d. 27/2 kl. 14.
Vi starter med gudstjeneste kl. 14 i
Multihuset. Derefter slår vi katten af
tønden (der vil være tønder til 4 aldersgrupper) og får fastelavnsboller.
Der kan købes kaffe/te, juice/sodavand og fastelavnsboller.
Kom gerne udklædt.

Banko onsdag 20/4 kl. 18.30 - 20.30
i Multihuset.
Dørene åbner kl. 18. Der kan købes
kaffe/te, juice/sodavand og kage.
Vel mødt.

Sankthansaften fredag d. 24/6 kl. 18
ved Multihuset.
Vi starter med bål og båltale, derefter
kan der købes pølser og brød, øl/sodavand og kaffe og kage.
Vi ses til midsommerfest.

FILSKOV GENBRUG

Kirkens Korshær · Amtsvejen 10 · Filskov

Har du møbler og andre ting modtager vi det gerne.
Ring for afhentning/aflevering tlf. 22 50 58 98
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00 - 17.00 · Lørdag kl 10.00 - 12.00

DENNE REKLAMEPLADS KAN
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR
FOR ET HELT ÅR...

DENNE REKLAMEPLADS KAN
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR
FOR ET HELT ÅR...

Det sker i Filskov
FEBRUAR

1.-4.
1.-4.
2.
7.
8.
11.
22.
		
25.
30.
27.

Filskov Friskole og Børnehave: Projektopgave 6.-9. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Billund Builds.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Billund Kommune: Udstilling, Skolegyden 4, kl. 10 og kl. 16.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Forældrekaffe i SFO.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Generalforsamling i Filskov 		
Lokalhistoriske Arkiv kl. 19.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Fastelavnsfest.
Filskov Seniorklub: Generalforsamling kl. 14.00 i Viadukthallen.
Filskov Kirke/FDF: Fastlavnsfest i Multihuset kl. 14.00.

MARTS

2.
4.
6.
7.
10.
11.
30.
		
31.

Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Trivseldag.
Filskov Friskole og Børnehave: Forældrerengøring/arbejdsdag.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus med tilmelding.
Filskov Friskole og Børnehave: Bedsteforældre dag.
Filskov Seniorklub/Filskov Lokal Historisk Arkiv:
Foredrag v/ Arne Mariager kl 19.00 i Viadukthallen.
Filskov Friskole og Børnehave: Forældre arrangement.

APRIL

1.
4.-8.
4.
6.
8.
20.
23.
30.

Filskov Friskole og Børnehave: Affaldsopsamling.
Filskov Friskole og Børnehave: Filkøbing.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Forældrekaffe i SFO.
Filskov FDF: Banko i Multihuset kl. 18.30-20.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Forældrerengøring/arbejdsdag.
Filskov Friskole og Børnehave: Forældrerengøring/arbejdsdag.

Skovs Maskinstation
v/Aut. kloakmester Hardy Skov

Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted
Mobil 21 47 85 09 - Telefon 75 32 12 70 - Fax 75 32 11 77

DENNE REKLAMEPLADS KAN
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR
FOR ET HELT ÅR...
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Filskov
!

Hjemmesider | Design | Udstyr | Service | Netværk

Filskov-IT
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted
+45 21 27 46 22
+45 75 34 84 30
 www.filskov-it.dk

Filskov
Hjortlundvej 13 A · Filskov · 7200 Grindsted
Tlf. 7534 8348 · www.filskovenergi.dk

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
Februar:
		
10. 		
					
25.-27. 		

Ydremissions møde v. Birgitte Elmkvist, tidligere missionær
i LM, Etiopien.
Familielejr på Holmsborg - program kommer senere.

			
Marts:
		
10. 		
		

24. 		

Møde v. Hanne Legarth og derefter generalforsamling.
Møde v. Simon Nielsen, Hvide Sande.

April:
		 7. 			
						

Familieaften m. spisning v. Brian Thorø, Vorgod.
Medbring selv service - så er det så nemt.

		 20. 		
					

Kredsmøde i Kronen i Grindsted v. Peter Nord Hansen,
generalsekretær i IM.

		

Soldatervennestævne v. Erik Hein, Soldaterhjemsleder.

21. 		

Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30 i missionshuset,
Omme Landevej 8, Filskov - Enhver er velkommen.

For yderligere info, kontakt formand Jakob Kristensen, telefon 7534 4343, mobil 2078 2126.
Der er 2 studie grupper tilknyttet Filskov Indre Mission. Hvis man ønsker at være med i sådan
en gruppe, kontakt formanden for yderligere info om grupperne og om hvornår disse mødes.

Børne- og Juniorklub med tilknytning til Filskov Indre Mission.

For børn i alderen 5 år til 3. klasse er der hver anden mandag eftermiddag Børneklub.
For børn i alderen 4. klasse til 7. klasse er der Juniorklub.
For mere info, ring til Jenny Førrisdahl Jensen, telefon 7534 4211, mobil 3177 1271
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Kontaktudvalget:

Ny app...

Kære borgere i Filskov og omegn.
Kontaktudvalget har i det sidste halve
år arbejdet på at få etableret en nem
måde at kommunikere oplysninger
om lokale arrangementer og nyheder
ud på.
Som I kan se på de næste sider at den
nye Infoland-app. nu blevet forbedret,
så den både hænger sammen med vores hjemmeside og er let at betjene for
alle.

Kontaktudvalget tager i forlængelse
af ovenstående på Kontaktudvalgsmødet d. 8. februar endelig beslutning
vedrørende evt. anskaffelse af fælles
by-skærme, som kan placeres på strategiske steder, hvor der kommer mange mennesker. Skærmene viser nyheder og fællesarrangementer.
Vi opfordrer jer alle til at installere
Infoland-app’en og afprøve den i den
kommende tid.
Venlig hilsen
Kontaktudvalget
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Filskov Fællesantenne:

Kanaljustering

Som man måske allerede har opdaget
har YouSee gennemført de justeringer
af kanaler i de forskellige tv-pakker
som de havde varslet. Nogle kanaler
er ophørt og andre er kommet til i de
forskellige pakker.

Følgende er justeret

• Nye kanaler i Grundpakken er TV 2
NEWS og TV3 Puls
• Nye kanaler i Mellempakken er
Nickelodeon, Nicktoons og Nick Jr
• Nye kanaler i Fuldpakken er Paramount+ Movies og Paramount+ Series
• En nyhed i Fuldpakken er også streamingtjenesten Viaplay via Viaplayappen. Folk med fuldpakke skulle
gerne eller modtager snart information fra YouSee til aktivering af Viaplay-appen.

Xee bliver til See

Den 30. december skiftede tv-kanalen
Xee navn til See. Det får dog ikke nogen nævneværdig betydning for kanalens indhold.

See-kanalen vil fortsat vise prisvindende dansk egenproduceret underholdning med YouSee Originals som
Sunday og 29 samt topfodbold fra Premier League og Bundesligaen. Med
See, som den nye kanal, vil der fra
årsskiftet også være serier fra NENT’s
store katalog.
Alle opdateringer er som sagt allerede
sket. Hvis nogle oplever at det ikke er
tilfældet bør man overveje lige at lave
en kanalopdatering på sit TV.

HBO-MAX

HBO nordic ophører som kanal og
skifter i stedet til HBO max. Hvis
man har bland selv pakke har man
mulighed for at tilvælge denne kanal.
På vores Facebookside er der link til
hvordan man skal gøre.

Bredbånd

Umiddelbart forbinder man Filskov
fællesantenne med Tv. Men faktisk
kan man også bestille bredbånd gennem foreningen. Hvis man gennem
foreningen både har tv og bredbånd
hos YouSee giver det nogle fordele
og muligheder. Hvad det er kan man
via et link på vores Facebookside læse
meget mere om
fortsætter næste side
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Nye priser i 2022

Som andre selskaber har YouSee tilrettet priserne her ved årsskiftet. Derfor er følgende priser gældende for
Filskov fællesantenne i 2022.
Bredbånd. 112,50 kr. pr kvartal.
( 450,00 kr. årl. )
Grundpakke TV: 665,49 kr. pr kvartal. ( 2661,95 kr. årl. )
Mellempakke TV: 1407,12 kr. pr.
kvartal. ( 5628,48 kr. årl. )
Fuldpakke TV: 1796,73 kr. pr kvartal. ( 7186,92 kr. årl. )

Gratis klarlægning af kabel på egen grund

Hvis der er nogen der skal i gang med
gravearbejde på deres grund og
har brug for at vide hvor antennekablerne ligger, ja så er der nu
mulighed for at få det klarlagt
uden at det medfører udgifter for
en. Man skal blot kontakte bestyrelsen. Så vil vi få Dansk Kabel
TV ud for at klarlægge hvor kablerne ligger og det er uden beregning for den enkelte forbruger.
Det bør man kraftig overveje for
hvis man starter gravearbejde
og er uheldig og graver et kabel

over, ja så kan det blive en bekostelig
affære. Så hænger man nemlig på alle
udgifter i forbindelse med genetableringen. Så brug den gratis mulighed
hvis man lige står og skal i jorden på
sin grund og er usikker på om der er
antennekabel der hvor man skal grave.

Måndens premiere-film på
Yousee-tv-boksen

Hver måned er der mulighed for at se
en ny gratis premiere-film fra YouSee.
Det kræver dog at man har youseetv-boksen.
Man finder filmen på den selvstændige kanalplads som sender premierefilfortsætter næste side
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men. Kanalpladsen ligger som den
næstsidste, lige før netflix. På kanalen
vil man også kunne se trailer samt få
information om filmen.
Gratis premierefilm er et tilbud fra
YouSee hvor der hver måned kommer
en ny aktuel film. Man kan se filmen,
når man vil. Hvor man vil. Og lige så
mange gange som man vil.

Mulighed for flere tv-bokse

Hvem kender ikke situationen. Man
har flere fjernsyn men kun en tv-boks.
Det problem er der nu en mulighed
for at få løst. YouSee har lanceret et
nyt abonnement der hedder ”tv i flere
rum”. Her kan man få op til 4 tv-bokse
tilknyttet hjemmet. Prisen er 99 kr pr.
måned. Uanset hvor mange tv-bokse
man vælger.
Se på yousee.dk hvordan man kan benytte sig af dette abonnement.

Filskov fællesantenne på
Facebook

Vi er at finde på Facebook. Gruppen
”Filskov fællesantenne” har allerede
en del medlemmer og er du endnu
ikke tilmeldt kan vi kun kraftig opfordre dig til at gøre det.

Vi sørger for en løbende og omfattende opdatering og information på siden
så man hele tiden har mulighed for at
følge med i de seneste nyheder og muligheder. Samtidig kan vi lave opslag
med links til YouSee så man hurtigt
og nemt kan komme hen til de YouSee sider der fortæller og viser hvordan man skal gøre og forholde sig til
de forskellige ting man er i tvivl om.
Kort sagt forsøger vi så godt vi kan
at opdatere om alt lige fra driftsstatus,
gode tilbud og orientering om nyskabelser fra YouSee osv. Samtidig har
man også her mulighed for at stille
spørgsmål til os hvis man er i tvivl
om noget. Vi vil så forsøge at besvare
dem så godt vi kan.
Vi vil gerne være så aktuelle som muligt og være i direkte kontakt og dialog med vores trofaste medlemmer så
de får den allerbedst service. Og det
har vist sig at denne Facebook gruppe
har været helt ideel til at give jer kunder hurtig og nyttig information om de
forskellige hændelser der er sket.

Tilflytning eller Udflytning

Tilflytning eller udflytning bedes
hurtigst muligt meddelt til kasserer
fortsætter næste side
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Andreas Andersen på 30653005 eller
75348787, så vi har mulighed for at få
ændringen meldt til vores regnskabsfører og YouSee.
Og det giver også en meget større
mulighed for at den TV pakke og en
eventuelle bredbåndspakke man gerne vil have kan være helt på plads på
dagen man flytter ind.

Driftsstatus

Man har altid mulighed for at få et
overblik over driftsstatus på ens egen
adresse. Det gælder både hvad angår
tv-kanaler, div. fejl på tv-signal og internet.
På vores hjemmeside Filskov-faellesantenne.dk går man ind under
”driftsinfo 7200” og taster sin adresse
ind. Så vil man med det samme få en
aktuel status på tv og internet signal
og modtagelse i sit område..

Husk at finde og holde kanalerne på dit TV eller TV
boks opdateret
Hvordan det gøres er afhængig af TV
eller boks typen.
Men fælles er at hvis man bliver bedt
om at indtaste en udbyder skal man
vælge den hvor ”YouSee” indgår.

Hvis man bliver bedt om at indtaste
et netværksnummer skal man indtaste
følgende nummer:
• 100: Når tv’et har DVB-C og
MPEG4-modtager
• 100: Hvis man har en MPEG4-boks,
som ikke er fra YouSee
• 111: Hvis man selv har blandet sine
kanaler (Bland Selv-pakke)
• 120: YouSee Boksen
Bemærk at visse modeller kræver
mere end de tre cifre. Der skal man så
fylde op med ”0” FØR de tre cifre.
Frekvens skal være: 450, Symbolrate
skal være: 6875, Modulation/Quam
skal være: 64

Hvis du mangler TV kanaler

Så ring til en fra antenneforeningen
FØR du ringer til en TV montør. Vi
har flere gange set, at de ikke kan løse
problemet fordi det måske er et mere
generelt problem, eller fordi der er en
kanal der bevidst er taget ud af TV
pakken eller at det ”bare” er et spørgsmål om at genindlæse kanalerne og så
er alt ok igen. Man kommer stadig til
at betale regningen og det kan være
spild af penge.
Bestyrelsen

os på

Filskov Fiskes
Her har du mulighed for den store fangst

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov

 75 34 80 21

Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto

Filskov Fiskesø
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted
+45 21 27 46 22
+45 75 34 84 30
 www.lystfisker.net

Frugt & Grønt
Brugskunst/gaveartikler
Apotek

Åben alle dage fra 7.30 - 21.00

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand

Midtjysk isolerings teknik APS

Omme Landevej 12 · Filskov ·

BBFilskov

40 96 43 44 · mitpapiruld@live.dk · www.mitpapiruld.dk

Omme Landevej 10 · Filskov · www.bedandbreakfastbillund.info

Formand: Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27
Fejlmelding: Johnny Mikkelsen tlf. 75 35 33 33
Pakkeskift, flytning og adresseændring: Andreas Andersen tlf. 75 34 87 87

