
Antenneforeningen af 1986



• AF86 er en ikke-kommerciel, non-profit og medlemsdrevet 
forening, der ikke skal skabe overskud til ejere og 
aktionærer.

• Ud over kvalitet, service og fair priser, har 
medlemsindflydelse og demokrati et stort fokus.

• Medlemmerne
• er med til at skabe og bevare et stabilt prisniveau
• har indflydelse på produkter, service og andre ydelser 

gennem bestyrelse og repræsentantskab
• er både ejere og kunder

AF86 – udspringer af beboerdemokratiet



73 boligafdelinger er en 
del af AF86.
De vælger eller udpeger 

deltagere til 
repræsentantskabet.
Hver medlemsafdeling 
deltager med et antal 
stemmer svarende til antallet 
af tilslutninger.

Repræsentantskabet
vælger bestyrelsesformand, 
medlemmer til bestyrelse og 
suppleanter

Bestyrelse 11 medlemmer 
+ 2 suppleanter

Konstituerer sig med et FU 
og en næstformand

Formand

Næstformand

Forretningsudvalg 
4 personer

AF86 – Demokratisk struktur



• Vi har i dag 44 medlemmer i foreningen

• som repræsenterer 73 boligafdelinger

• med i alt 18.564 leveringsadresser

• hvoraf ca. 89% aftager TV og/eller internet

AF86



• Forudsætning for medlemskab er, at AB Vest ejer sin egen infrastruktur 
(fiber eller coax og pds)
• AB Vest har fiber 

• og at infrastrukturen teknisk kan levere produkter med AF86 kvalitet og 
internet hastigheder.
• Det kan infrastrukturen i AB Vest 

• AB Vest etablerer tilslutning (access kredsløb) mellem AB Vest og AF86 
infrastruktur

• Efter medlemskab overtager AF86 drift og service ansvaret for 
infrastrukturen, hvorfor AB Vest ikke selv har udgifter til service.

• AB Vest betaler driftsbidrag per tilslutningsmulighed, som i 2022 er kr. 
12,50/md (inkl. moms)

• De individuelle kunder betaler direkte til AF86 for TV og internet 
produkter, og der er ingen krav om køb

AF86 – Medlemskab



21 21

19,88

14,42 14,42

12,50

10

12

14

16

18

20

22

2017 2018 2019 2020 2021 2022

K
r.

År
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God service

Fair priser

Sikker drift

AF86 - Værdier



Vi leverer TV, internet og driftsservice i samarbejde med 
stærke partnere

• TV i samarbejde med 

• Internet og driftsservice i samarbejde med 

AF86 – Produkter og samarbejdspartnere



Det samme som I allerede har – blot andre priser

Fast TV-pakke
• Grundpakke (24 kanaler) Kr. 180,- md.

• Mellempakke (35 kanaler) Kr. 400,- md.

• Fuldpakke (54 kanaler) Kr. 525,- md.
(inkl. Paramount+ og Viaplay app)

Bland Selv TV-pakke
• Grundpakke (24 kanaler) + 10 point Kr. 400,- md.

• Grundpakke (24 kanaler) + 36 point Kr. 525,- md.

TV fra YouSee



TV – faste pakker



TV – faste pakker



TV – faste pakker



TV Bland Selv – Grundpakken + 10 point eller 36 point

400 kr. /md

525 kr. /md



• Kræver YouSee boks eller kort
• Alternativt Apple TV, Cromecast el. lign.

• YouSee boks koster 30 kr. / md
• Giver mulighed for at pause, optage, spole og starte forfra

• Kræver tilslutning til internet

• YouSee kort
• Første kort gratis

• Efterfølgende koster 100 kr.

• Kræver digital kortlæser i fjernsynet

TV – bland selv



TV priser – eksempler

TV priser 2022, incl. moms

TV  AF86 

YouSee

listepris

uden boks

Stofa*

lille, 

mellem og 

stor

WAOO

lille, 

favorit og 

stor

KA-net

(YouSee) AB Vest

Grundpakke 180,00     289,00     274,00     319,00     230,00     237,26     

Mellempakke+Bland Selv 400,00     499,00     469,00     549,00     455,00     464,70     

Fuldpakke+Bland Selv 525,00     639,00     629,00     719,00     595,00     594,25     

Priser den 

21/03/22 * Stofa vil fastholde priser i 2022 og priser er med boks 



Ikke Giga afdeling Giga afdeling

Internet – hastigheder og priser

Hastighed Mbps Pris kr. pr. md.

10/10 75,00                      

200/200 100,00                   

450/450 160,00                   

Internet

• Leveres til stik i væggen

• Router medfølger ikke

• AB Vest vil være en Giga afdeling

Hastighed Mbps Pris kr. pr. md.

10/10 75,00                      

400/400 100,00                   

1000/1000 160,00                   

Internet



AF86

Internet – hastigheder og priser

Hastighed Mbps Pris kr. pr. md.

10/10 75,00                    

400/400 100,00                  

1000/1000 160,00                  

Internet
Hastighed Mbps Pris kr. pr. md.

75/75 119,00                  

100/100 149,00                  

150/150 199,00                  

200/200 239,00                  

300/300 299,00                  

Internet

AB Vest

• Priser den 21/03/22



TV-SIGNAL OG INTERNET

Vores service partner er Dansk Kabel TV

Dansk Kabel TV kan hjælpe dig:
•Hvis du oplever fejl på dine TV-kanaler
•Hvis du oplever fejl på din internetforbindelse

Ring til Dansk Kabel TV på 69121212

Mandag til torsdag 08:00 – 20:00
Fredag 09:00 – 20:00
Lørdag og søndag 10:00 – 16:00
Lukket den 24., 31. december og 1. januar

Fejlservice

FEJLRETNING

Gældende for internet
Fejlretning påbegyndes for væsentlige 
driftsforstyrrelser altid indenfor 4 arbejdstimer.

For mindre driftsforstyrrelser indenfor normal 
arbejdstid 7.00-17.00, max. 24 arbejdstimer.

Gældende for TV
Fejlretning påbegyndes indenfor 4 
arbejdstimer i tidsrummet 08:00 til 22:00 på 
hverdage og 10:00 til 22:00 lørdage samt søn-
og helligdage.
Dog påbegyndes fejlretning hos enkeltbrugere 
hurtigst muligt, dog ikke i weekender.

Fejlretning fortsættes indtil fejlen er udbedret.



Gennem hjemmesiden www.af86.dk , får kunderne adgang til sit eget 
kunderum og selvbetjeningsportal

• Her kan man bestille, ændre og opsige produkter

• Se sine regninger og betalinger

• Betale med betalingskort eller MobilePay

• Opdatere kontaktinformationer og melde flytning

Eget kunderum

http://www.af86.dk/


• Adgang til et interessefællesskab blandt ligesindede boligafdelinger.

• Øget forhandlingsstyrke overfor leverandører gennem et samlet stort 

indkøbspotentiale.

• Konkurrencedygtige priser, god kvalitet og service har første prioritet og 

prioriteres fremfor profit.

• Non-profit, hvor eventuelle overskud enten forbliver i foreningen eller 

tilbagebetales til medlemmerne.

• Gennem medlemsdemokratiet har I indflydelse på produkter og priser.

• Adgang til kompetencer der kontinuerligt følger udviklingen i et meget 

dynamisk og konkurrencepræget TV- og internet marked – et marked i 

opbrud både teknologisk og konkurrencemæssigt.

• Besparelser i forhold til nuværende 

AB Vest – hvorfor medlemskab




