Politik for forsyning med tv-signal, bredbånd og IP-telefoni mv.
Vedtaget af bestyrelsen den 22. oktober 2013
Målet med en politik for området er, at boligafdelingerne opnår de bedst mulige forsyningsaftaler i
forhold til de muligheder, der er i de enkelte afdelinger og herunder
- at beboerne i den enkelte afdeling i videst muligt omfang får opfyldt både generelle og
specielle ønsker til den bedst mulige pris
- at den enkelte beboer opnår størst mulig valgfrihed af TV-pakker, bredbånd og IP-telefoni
- at nuværende beboeres vilkår og ønsker ikke i urimelig grad fremmes på bekostning af
fremtidige beboeres vilkår og valgfrihed
Lednings- og kabelanlæg til forsyning af beboerne med tv-signal, bredbånd og IP-telefoni mv. er
boligforeningens/afdelingens ejendom. Ejendomsretten til anlæggene skal forblive hos 3B, medmindre 3B’s organisationsbestyrelse beslutter andet. Nye lednings- og kabelanlæg, der erstatter
hidtidige anlæg, skal være 3B’s ejendom. Herved sikres nuværende og især fremtidige beboeres
mulighed for frit valg af leverandør af tv-signaler, bredbånd og IP-telefoni.
Arbejdet med forlængelse eller fornyelse af aftaler samt indgåelse af nye aftaler med eller uden
ombygning af eksisterende anlæg sker under driftschefens ansvar i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen og med inddragelse af afdelingens eventuelt nedsatte antenneudvalg. Ved ombygning
af eksisterende anlæg eller investering i et nyt antenne-/bredbåndsanlæg (ved fx byggeprojekter)
inddrages projektledelse fra Byggeafdelingen. Beslutning om valg af leverandør træffes af
afdelingsmødet.
Afdelingernes beslutninger om ændring forsyningsaftaler på tv-signaler, bredbånd og IP-telefoni –
eventuelt kombineret med ombygning af eksisterende anlæg, ny kabling og andet netværksudstyr
– hviler ofte på vurderinger af komplicerede forhold såsom bygninger, eksisterende antenneanlæg,
afdelingens specifikke ønsker om kanaludbud, den seneste teknologiske udvikling, aftalejura og
offentlig regulering på området. Samtidig kan beslutninger herom have betydelige økonomiske
konsekvenser for beboere i mange år frem. Driftschefen rådfører sig derfor altid – i fornødent omfang – med professionel rådgiver, førend driftschefen kan underskrive forsyningsaftalen.
Der udarbejdes i øvrigt en forretningsgang for dette arbejde.

