
OKTOBER 2021 _ NYHEDSBREV NR. 4NYHEDER FRA 
JENS JUELS VEJ

TV/ANTENNE/INTERNET
For at TV/Antenne/Internet fungerer den dag i flyt-
ter ind, skal I inden indflytning vælge hvilken leve-
randør og hvilken pakke, I ønsker.

I kan vælge mellem Glenten og Stofa.
Til dette nyhedsbrev er der medsendt information 
omkring priserne på de forskellige pakker, som I 
kan vælge imellem.

Vær opmærksom på, at I selv skal kontakte Glenten 
eller Stofa, som angivet i vedhæftede.

ÅBENT KONTOR
Der er åbent kontor hver tirsdag 
mellem kl. 14.30 og 16.30.

Her vil det være muligt at komme ned forbi og få 
svar på spørgsmål i forbindelse med helhedspla-
nen. 
Det vil være projektleder René Rode Andersen, 
som vil være tilstede.

”Kontoret” er det lille rum ved selskabslokalerne på 
Jens Juels Vej 2A.

?

Det er muligt at se en færdigrenoveret 
tilgængelighedslejlighed: 
Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 14.30-17.30.

Det drejer sig om lejligheden på Jens Juels Vej 48, 
stuen.

ÅBEN LEJLIGHED

KONTAKT FAB
Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os, 
hvis du har spørgsmål.

Har du spørgsmål omkring din genhusning, kan 
du kontakte genhusningskonsulent Peter Hesel på 
mail: ph@vming.dk eller Jakob Weissschädel på 
mail: jw@immanens.dk

Har du byggerelaterede spørgsmål, kan du kontak-
te projektleder René på rean@fabbo.dk

KORT STATUS
De første tilbageflytninger til blok 4 er gennemført.
De første beboere (opgang 44) er flyttet tilbage 
til deres renoverede lejligheder og er glade for at 
være tilbage.

I midten af december vil alle fået nøgler til deres 
lejlighed i blok 1.

Genhusningssamtalerne i forbindelse med blok 2 
er snart afsluttet.

I lighed med blok 3 genhuses der også denne gang 
udenfor afdelingen.

Beboerne har taget pænt imod genhusningstilbud-
det, hvor flere denne gang skal genhuses i Birke-
parken.

GENHUSNING



Information hvis man vælger Stofa som leverandør af TV/antenne/internet. 
 
 
I skal vælge Jeres pakke/produkt på www. Stofa.dk eller 88 30 30 30 
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Bilag 3  Kanaloversigt 2021 
 
 

 
*Kanaloversigten kan variere, alt efter det geografiske område hvor installationsadresserne skal forsynes. 
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Priserne er indeks: 2021 
 

TV/Radio Bredbånd 

Produkt:   Pris inkl. moms 
Pakke 1  274,- 
Pakke 2  469,- 
Pakke 3  629,- 

Produkt:   Pris inkl. moms 
30/30 Mbit/s (Mikro) 259,- 
200/200 Mbit/s (Midi) 319,- 
500/500 Mbit/s (Maxi) 399,- 
1000/1000 Mbit/s (Giga) 499,- 

Kontrakt om tilslutning og forsyning mellem: 

Leverandør: 
Stofa A/S 
CVR-nr. 42405310 
Slet Parkvej 5-7 
8310 Tranbjerg J 
(i det  og/eller 
Fibernetselskabet  

Kunde: 
Fyns Almennyttige Boligselskab 
CVR-nr. 37830011 
Vestre Stationsvej 5 
5000 Odense  

Foreningen  

Stofa og Foreningen  
Tilslutningspunkt: Boligernes teknikskab 

Ved underskrift af denne aftale tiltræder Parterne de almindelige betingelser, der fremgår af de følgende sider 
med de ændringer og tilføjelser, som fremgår af side 1. 

 
Bilagsoversigt:  
Bilag 1: Entrepriseaftale 
              Bilag A, Oversigt over installationsadresser i Ejendommen  
              Bilag B, Tidsplan 
              Bilag C, Almindelige betingelser for Entrepriseaftalen 
Bilag 2: Kontaktpersoner  
Bilag 3: Kanaloversigt 
Bilag 4: Tidsplan 
 
 

  



Information hvis man vælger Glenten som leverandør af  TV/antenne/internet. 
 
I skal kontakte Glentens administration for oprettelse og valg af produkt.  
I har nu fået fiber internet fra Glenten og skal derfor vælge internet produkt og tv-pakke igen.  
Hvis I har været genhuset et sted hvor I har kunnet fortsætte med Glenten Kabel internet og har et 
modem fra den gamle adresse på Jens Juels Vej, skal dette afleveres på Glenten, da det nye 
fiberprodukt ikke kræver kabelmodem. 
 
I skal bruge begge stik både PDS & Coax stikket hvis de skal have både tv og internet fra Glenten. 
 
Hvis de kun skal have internet er det kun PDS stikket de skal sætte deres ”egen private router” 
eller pc til. 
 

 

Ekstra information. 

Ønskes der trådløst internet og tilslutning af flere computere på bolignet ved tilbageflytning, skal 
der tilsluttes (egen) trådløs router. Hvis man ikke har en router skal man selv sørge for en. Trådløs 
routere kan købes i udvalgte elektronik forhandlere eller varehuse, såsom Elgiganten, Power, Bilka 
m.fl. 

Som en del af Glentens kampagne får beboerne flytningen gratis og endvidere er tv-pakken 
Fuldpakken gratis fra der flyttes ind på adressen og til resten af året 2021.  
 
Da der nu er bolignet på adressen skal Glentens internetmodem og strømforsyning aflevere retur 
hvis man har modem fra tidligere. 
Glentens internetmodem og strømforsyning bedes afleveret i vores postkasse ved hoveddøren på 
Vagtelvej 1, 5000 Odense C eller ved personlig åbningstid. 

Husk at vedlægge information om navn, adresse og medlemsnummer, når du afleverer modem og 
strømforsyning. Såfremt vi ikke får udstyret retur i brugbar stand opkræves kr. 1.000,00 i gebyr. 
Modem og strømforsyning må IKKE stilles ved siden af postkasserne - er postkasserne fyldte, 
må man prøve igen en anden dag. 
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Glentevejs Antennelaug, Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C, tlf. 66 14 41 77, info@glentenodense.dk, www.glenten.dk 
 

September 2021 
 

GLENTEN TILBYDER TV OG INTERNET TIL DIG!  
 

BESTIL INDEN D. 10. DECEMBER 2021 OG FÅ OPRETTELSEN GRATIS!!  
Du kan spare op til kr. 795,-   
OBS: Tilbuddet gælder husnumrene 44-56 på Jens Juels Vej.  
 
Og de gode nyheder stopper ikke her..   

Lige nu har du et åbent Tv-signal klar til brug i Glentens Fuldpakke, som du gratis kan 
benytte til og med d. 31. december 2021.  
 
Hvis du fortsat ønsker en af vores TV-pakker efter d. 31. december 2021, skal du huske at give os be-
sked senest d. 10. december 2021, så du undgår sort skærm.  
 
Ønsker du ikke TV i dit Glenten abonnement, kan du vælge vores Internet Only løsning.  
OBS: Når der aftages Internet Only, pålægges der kr. 46,-/md. i medlemskontingent, som normalvis indgår i prisen for din tv-pakke. 
 
INTERNET 
Vi tilbyder 3 internethastigheder: 
 
100/100 Mbit   Kr. 139,-/md. 
200/200 Mbit   Kr. 239,-/md. 
1000/300 Mbit  Kr. 339,-/md.  
 
 
TV PAKKER 
Vi tilbyder 3 TV-pakker: 
 
Grundpakken   Kr. 133,-/md. 
Mellempakken   Kr. 421,-/md. 
Fuldpakken   Kr. 652,-/md. 
 
Vi har også et stort udvalg af Vælg Selv kanaler og Tema-pakker.  
 
 
Bestil på www.glenten.dk eller ved at sende os en mail til info@glentenodense.dk  
 
Læs mere om vores produkter og vilkår på www.glenten.dk 
 
 
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i foreningen. 
 
Med venlig hilsen 
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