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fra din forening 1/2012 27

Ser du sort – Nej vel!
Hvis du ikke inden for det sidste kvartal har modtaget opkrævning for dit medlemskab af
Langeskov Antennelaug, kan det skyldes flere årsager:
I forbindelse med gennemgang af vort anlæg og kontrol af pakker har Stofas montører desværre
kunne konstatere at der er flere beboere der ser med på foreningens anlæg uden at betale.
Måske er du flyttet ind i en lejlighed med fællesantenne og i god tro benyttet
antennetilslutningen.
Antennetilslutningen er måske lavet af en tidligere ejer/beboer/lejer der blot har videreført en
eksisterende tilslutning, der kan f.eks. være lagt et ekstra kabel fra fordeler-skabet, men den går
ikke - det er ulovligt!
Som det fremgår af Langeskov Antennelaugs vedtægter§ 10 og lov om fællesantenne, skal der
være en separat stikledning til hver bolig, og på denne må der naturligvis gerne tilsluttes flere TV
blot det er i samme husstand.
Det er ikke blot fællesskabet (Antenneforeningen) der bliver snydt, men også programudbyderne,
og Koda, som foreningen er forpligtet til at afregne programafgifter med.
Betales der ikke programafgifter og kontingent ser du sort og det sidestilles med tyveri. Det er din
pligt som bruger af foreningens ydelser at der betales for det leverede.
Er du lejer så, spørg din udlejer om din antennetilslutning er registreret ved Langeskov
Antennelaug og om der betales for brugen af signaler.
Endelig kan muligheden være at fejlen ligger i vort opkrævningssystem, derfor er det en stor
hjælp, om du vil hjælpe med at få bragt dette i orden ved at kontakte os.
Er du i tvivl - så vil vi gerne hjælpe dig med at få forholdet bragt i orden. Kontakt Stofa på tlf. 80 30
30 30 eller Langeskov Antennelaug på mail info@langeskovantennelaug.dk eller på tlf. 66 16 01
64, så vi kan hjælpe med at finde en løsning.

Frem til 1. februar 2013 vil der være frit lejde til at få bragt forholdet i orden.

