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1. Forsyningskabel fra TeleDanmark
Forqvrungsaftalen med TeleDanmark er underskrevet.

fslgpsnmark har i forbindelse med underskrivelsen af kontrakte,n givet tiisagn om forventet tilslutring den

17. februar lg97. p^grund afden harde frost tidligere på årer hvorjorden er frosset ned til en dybde på 70

cm. er arbejdet dog udskudt indtil frosten er gået afjorden.

Forsyningskablet kommer ude fra Avedøre Havnevej ved Ksrtehoim nr. 129. Herfra og hen til nr. 81 nedgra-
.,res kablei i græsarealet på ydersidan af støjhegnet. Ved nr. 81 graves kablet ned under stølhegnet og ind på

fællesarealåe. Herfra g* a"t videre i stien til blokken nr. 75-81, og hen til masten ved nr. 65.

Firmaet petri & Haugsted udfører gravearbejderne for TeleDanmark. Et præcist trdspunkt for opstart af gra-

vearbejdet kan vi itti ø oplyst- men det forventes at blive en gang i marts måned aftrængig af vejret-

2. Ombygning af Ketteholms fordelingsnet
Aftaie med Hareskov El er på plads og underskrevet.

.Arbejdet med ombygning af Ketteholms interne fordelingsnet afirenter ogsL at frosten gar afjorden' og selv-

føbiig tillige at fåtiOanmart har etablerer fors.vningskablet. Hareskov El vil dog måske udføre nogle tbrbe-

redende arbejder rnden TeleDanmark etablerer fors,vningskablet.

lnstailatronsarbejderne er plantagt at tage ca. 3 uger, og omfatter i hovedtræk:

r Nedtagning af antenner fra masten, der dog ikke fiernes.

r Opsæbring af forstærkerudstvr i skabe på terrænet - fortrinwis på steder hvor der allerede er antenneskabe.

. Etablering af omkoblingsskabe (for individuel tilslutning til stor eller lille programpakke) på husgavlene

ved følgande enderækkehuse:
Kettehokn 37

Ketteholm 39

Ketteholm 49
Kettehokn 65

Kettehokn 67

Kenehobn 75

Kettehoim 91

Ketteholm 93

Kettehoim 115

Ketteholn 117

. Etablenng af separat kabel fra omkoblingsskabene til hvert enkeit hus. Disse kabler føres på undersiden af

terasseoverdækningen på husenes sydside længst rnd mod stuevæggen.

Specielt for o"ennæ,rnte enderækkehuse udføres kabelføringen mellem omkoblingsskabene og terrasse-

overdækningen overjordisk i beskvnelsesrør. Det første kabeltræk ud fra omkoblingsskabene placeres på

tundamentet runidd;tbart under første række mursten. Der etableres en murgennemføring i fundamentet
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ind til terrassen, således at den lodrette kabelt-øring fra tirndament til terrasseoverdækning sker inde på ter-
rassesiden i hjørnet mellem læmur og stuevæg. Der etableres aitså ikke lodrette kabeltræk på endegavle.
Som beskyttelsesrør anvendes galvaniseret stålrør eller tilsvarende.

r lndføring af ny antennekabel (sort) i stuen og opsætring af ny antennestrkdase. Væggennanføringen for-
ventes at ske under vindueska:nmen, hvorfra kablet føres ned på oversiden af gulvpanelet. og max. 3 m
ind i stuen rcgnet fra terrassen.

Hareskov Ei informerer og træffer selv aftale med hvert enkelt hus om adganglnøgier og præcise tidspunkter
for arbejdets udførelse. Kontaktperson er Enk Jep..n, telefon 4248 ,1801.

NB! Hvert enkelt hus skal selv tjerne alle nødvendige møbler mm både i stue og på terrasse , så der er fri
adgang tii opsætring af kabel og stik.

3. Tilmelding stor eller lille programpakke
Når det nye anlæg sættes i drift er alle huse fra starten tilsluttet den store programpakke. De første 1-2 måne-
der betales dog kun svarende til den liile prograrnpakke (grundpakken). Herefter retter TeleDanmark henven-
deise til hver enkelt for aftale, om man fortsat ønsker den store programpakke, eller orn man ønsker at skifte
ti1 grundpakken.

Også fremover skal hvert enkelt hus selv aftale med TeleDanmarlq om man ønsksr den store eller liile pro-
grampakke. Ekstrapnsen for den store programpakke afregnes ogsa individuelt med TeleDanmark udenorn
Grundejerforeningen. Grundejerforeningskontingentet vil fremover indeholde udgifter til grundpakken

4. Flere antennestik
Fiere Ketteholnere har ytret ønske om opsætning af flere antennestik i huset.

Vi har {ået 4 forslag på dette fra Hareskov Ei - vedlagt.

Forslag I Videotilslutning samt 2 disponible antennestik.

Forslag 2 4 disponible antennestik forbrmdet direkte tilslutring til lbrdeier.

Forslag 3 Videotilslutning sarnt 4 disponible antennestik forbundet direkte tilslutning trl fordeler.

Forslag 4 Videotilslutning sarrrt 5 disponible antennestik hvor 4 er forbunda trl fordeleren som 2*2 i serie

Alle tbrslag er prissat således. at man kan købe "sfimperne", og selv star for monteringen. Alternativt kan
Hareskov El udføre monteringsn tii de anførte priser.

Ved æ benytte et at disse forslag er men sikret god signaikvalitet ved aile stik.

For alle forslagane gælder:

. Mulighed for tilslutning af både radio og TV i aile stikdåser.

. Kun mulighed for tilslutning af 1 video, da der generelt i hybridnetta kun I kanal (nr. 33) ledig til video.

o Individuelt valg af TV-kanal eller evt. video ved aile stikdaser.

Ved ønske om mdre installauoner kan man selv rette henvendelse til Hareskov El vedrørende mulige løsmnger.

Alle interne installationer med tlere antennestik i husene er dog principielt grundejerforeningen uvedkom-
mende. Levering af udstw, montenng samt betaling er saledes det enkelte hus egøt ansver. Deue gæider også
forslagene fra Hareskov El, selvom de er fonmdlet os bestilt samiet gennem gnrndejertbremngen.

Vedlagre skema vedrørende placering af antennestrk i stuen samt eventuel bestiiling af udst_w tii montering at-

flere antennestik udfyldes og retumeres til Jens nr. I i3 senest 2 f . i-ebruar 1997.
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Forslag til interne antennefordelinger udført som synlig installation.

@ stuno"ro t""nins

TV f (oc,L,e iitrlr(
IIl''nr<!0å 4

Montenng å. *r, ,t.roo,oo

l\4ax. 3m . tqQ(

1<r. 11 1 ,00

Sort antennekabel

l: rtin 1 Z

l\4ontering ca. kr. 1.600,00

Max. 3m

'1
I' Ar:i at a

t'lonteringfa. kr.'1.600,00

i\.4ax. 3m

I
Sort antennekabel

a- i llrorsiaa i
Moftering 

"J 
*r. ,t.uoo,oo

[,lax. 3m

Sort antennekabel HF tæt TV snøne

Antennekabel grå eller hvid pr. m kr. 5,75
For hver antennedåse, skal der bruges til underlag til kr. 20,00
TV/Radio snørrer å 1,5m pr stk kr. 23,00
TV/Radio snøner å 2,5m pr stk kr. 33.00
Alle priserne er incl moms.

Kr. 11 1,00

Kr. 80,00

Max. 15m

Kr.111,00

Max. 15m

Max. 15m

Kr. 292.50

Forstærker

Samttige dele rncl. TV snørre, benvttet til ekstra installation, sj{al være HF iæt,
da oerlra kanal TV side ben-vttes S kanaler til overførelse af TV kanaler i-lF iæt

beryder, at S kanaler ikke må udstråle f|? Fællesantenneanlæg, med mulighed
fof iorstyrelsef af særtieneste som også benytter S-kanaler.

Terrasgeside

/
I Max.3m.--7-

Sort antennel(abel

Max. 15m

Max. '15m

ordebrk-- Kr. 292,50

Forstærker

/

; t.t P1 ".

147,00

Kr. 85,00

328,00
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1. Arbejdet er nu naesten fae:'digt
Det gamie fæiiesantenneaniæg er nu kobiet fra- og aiie er nisiunet hvbririnenet.

Hareskov Ei er tærdige med installanonsarbetdet. Det er oplyst at der kun mangjer tinjustenng af anlægget

samt nedtaoning af eksisterende antenner fra den gamie mast. Seive masten blil'er tbreløbist stående.

2. Godkendelse af det udførte arbejde
i uge i8 uciføres cie resrerencie arbej<ier- hvoreiter heie imiægget biirer overciraget iafievereri ni gruncielerior-

eningen. Veci cienne atievering skai aniægget gennemgas- iciet aiie rqi og mangier i rbrhoici ni aftaie og riibuci

rra Hareskov Ei skai konstateres, så cie kan rettes nu.

Det samlede anlæg vil heretter r'ære godliendt. Der vil fremover være I ars tralann. der ciæklier te-il som op-

star efterlølsende.

Besnrelsen gennemsaLr aile de lælles rnstallationer- mens hvert enkelt hus seiv skal gennemgå in$ailanonerne

l eeet iius. Her kan fejl ,--g mangier t.eiis. r.ære:

c Ledninger og,antennestik er ikke opsat fbrsvariigt eller placeret efter aftaie.

. Billedkvaliteten er tklietrlfredsstrllende.

. Der er ting der er blevet beskadiget eiler ødelagt under installattonsarbejdet.

Eventuelle f-41 og mansler skal være skriftligt meddelt tti Jens nr. i 13 senesi søndag den 21. apnl 1997

{gerne med en rnundtlig ibrklaring). Herefter kan det enkelte hus ikke paregne at feji og rnangier. ud over

hvad der er dækket afsarantien. vii blive udbedret uden udgift lor den enkeite.



4248480L
Att: Erik \TePsen

Vedr. Monterinq af ant.ennestik i husene
Demontering af gåmle antennestik & montering af btindplader

vi skal have

0e / 04-97

og / o+-gt

to / o+-gt

tt/ oq-gt

adgang t,il

Hus nr.

Hus nr.

Hus nr.

Hus nr.

husene på

93 - 101

83-9t

57-81

29-55

fø1gene

og 1a7

og 103

dat.oer, f ra Kl. 8.00

- 1,29

- l_J_5

Det gamle antenneanlæg vil køre vidrer på de nye antennest'ik-

Eventuelt ekstra arbejde vi1 blive udført i uge 1-6 + t'7.

omkoblingen til Tele Danmarks Kabel TV vil ske i uge 1-6.
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Hareskow El-ektric A/S
Erik Jepsen
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