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Formand Lars Olesen

Forord ved
formand Lars Olesen
Mølholm Antennelaug ønsker med dette magasin at informere om nogle af de
tv- og internetmuligheder, der er i Vinding/Mølholm.
Af formand Lars Olesen

Mølholm Antennelaug har i 2018 indgået en længere aftale
med Stofa. Det betyder, at vi opgraderer anlægget, så Mølholm/
Vinding-området bliver blandt de første, der får det nye Giganet.
Giganettet giver nye, digitale muligheder og en fremtidssikring
af anlægget, så vi kan klare den stigende efterspørgsel på bl.a.
hurtigere og mere stabilt internet på op til 1.000 Mbit samt flere
af de nye 4K-kanaler (Ultra HD). Vi forventer, at ombygningen er
færdig i 1. halvdel af 2019.

Fremtiden stiller store digitale krav
I øjeblikket stiger internettrafikken desuden med op til 30-40 %
årligt. Det skyldes bl.a. flere og flere streamingtjenesterne som
Netflix og HBO. Med den kraftige stigning i internettrafikken vil
der i fremtiden blive stillet endnu større krav til de enkelte anlæg.
De krav er vi fuldt ud rustet til at klare med det nye opgraderede
anlæg - uden at det belaster det enkelte medlem økonomisk.
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En fleksibel tv-løsning
På tv-området tilbyder vi fortsat tre tv-pakker med masser af
ekstra indhold (lille, mellem og stor). Tv-pakkerne kan udvides med
Stofa VælgSelv (8, 16 eller 32 kanaler), hvor du kan tilføje alle dine
yndlingskanaler til tv-pakken.
Flere og flere streamer i dag deres tv-pakker eller tager tv’et med
’to go’ med Stofa WebTv på enten computer, telefon eller tablet.
Den mulighed er nu blevet udvidet, så dit Stofa WebTv virker i hele
EU. Alle disse opgraderinger med tilbud og muligheder, betyder
også, at det sætter yderligere krav til husstandsinstallationerne
og vi kan kun opfordre til at få gennemført et hustjek, således der
sikres en optimal kvalitet.
God fornøjelse med magasinet.
På bestyrelsen vegne, Lars Olesen /Formand
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Vi sænker priserne i 2019,
og du får mere underholdning
Ja, du læste rigtigt. Vi sænker priserne på vores tv-pakker i 2019. Samtidig får du endnu mere underholdning i din tv-pakke. Du får
bl.a. Kanal 4 i Lille tv-pakke, mere børneunderholdning i Mellem tv-pakke og adgang til TV2 PLAY og nyt børneindhold til
alle med Stor tv-pakke.

Lille tv-pakke
161 kr./md.

Mellem tv-pakke
377 kr./md.

Stor tv-pakke
540 kr./md.

DR 1

DR 2

DR 3

6’eren

TLC

TV3+

TV2 Sport

TV3 Sport

TV3 Max

DR K

DR Ultra

DR Ramasjang

TV2 Fri

TV2 News

TV2 Zulu

Canal 9

Eurosport 1

Eurosport 2

TV2

TV2 Charlie

DK4

Cartoon Network

Disney Channel

Nickelodeon

Animal Planet

Investigation Discovery

Nat Geo Wild

TV3

TV3 Puls

Kanal 5

Discovery Channel

National Geographic

Disney XD

Disney Junior

Nick Jr.

Kanal 4

TV2 Syd

TV Syd+

MTV

VH1

VH1 Classic

Folketinget

Ekstrakanalen

Stofa Kanalen

eSports Tv

Viasat Ultra

CNN

Inkl. Lille tv-pakke
RTL

ZDF

Das Erste

NDR 1

NRK 1

TV2 Norge

SVT 1

SVT 2

TV4 Sverige

TV2 Play

Inkl. Lille og Mellem tv-pakke

Paramount Network

Lille tv-pakke

fra 178 kr./md. til 161 kr./md.

Mellem tv-pakke

fra 393 kr./md. til 377 kr./md.

Stor tv-pakke

fra 562 kr./md. til 540 kr./md.

Ja, du har læst rigtigt, vi sænker priserne!

Har du ikke bredbånd fra Stofa og Mølholm Antennelaug?
Så får du 50 kr. i rabat i 12 måneder på en valgfri hastighed*.
Få fx 50 Mbit for 209 kr./md. i 12 måneder.
Har du allerede bredbånd?
Opgrader din hastighed og få Viaplay til 0 kr. i seks måneder**.
Så kan du se alle de bedste film og serier.
Ring 88 30 30 30 for at bestille eller opgradere din internetforbindelse.
* Gælder husstande på kabel-tv-nettet i udvalgte områder. Oprettelse 199 kr. Pris ekskl. evt. tilslutning. BS/adm. gebyr 9,75 kr./regning. Brevpost-gebyr 29 kr./kvartal medmindre
aftale om digital post fra Stofa. Opsigelse 1 md. Stofa Bredbånd etableres til nærmeste husmur, dog max 30 m. fra skel eller offentlig vej. Se stofa.dk/bredbaandsfakta. Tilbuddet
gælder fra 1/11 til og med 30/11 2018 og kun nye kunder uden Stofa Bredbånd de seneste 6 mdr. Min. pris 1. md. inkl. oprettelse: 408 kr.
* * Tilbuddet gælder eksisterende kunder med Stofa Bredbånd på kabeltv-nettet, der er medlem af Mølholm Antennelaug. BS/adm. gebyr 9,75 kr./regning. Opsigelse 1 md. Se
faktaark for Stofa Bredbånd. Tilbuddet gælder fra 31/10 til og med 30/11-2018. Viaplay i 6 mdr. for 0 kr., derefter 99 kr./md. til Viaplay. Viaplay rabatkode sendes pr. e-mail en
uge efter opgradering og kan kun benyttes til Viaplay Film & Serier.
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Har du landets
bedste bredbånd?
- Stofa er bedst i test
Forbrugerrådet Tænk Penge har netop testet, hvilke
bredbåndsudbydere der har de bedste produkter. Og de
har undersøgt meget mere end bare priser og hastighed.
For fordelene ved dit bredbånd afhænger også af
bindingsperioden, sikkerhedspakker og åbningstiderne i
kundeservice
Af Pia Cook Nielsen, Stofa

Lave priser, hastighedsgaranti og en meget kort bindingsperiode. Det er bare nogle af de ting, som
Forbrugerrådet Tænk Penge giver toppoint i deres test af bredbåndsprodukter. Også lang åbningstid
hos kundeservice og tekniske support samt muligheden for at tilkøbe en effektiv sikkerhedspakke
bliver fremhævet positivt. For en af testens hovedkonklusionerne er, at bredbånd er meget mere end
pris og downloadhastighed.

Stofa er testens klare vinder
I kategorien 20-49 Mbit indtager Stofa de første fem pladser i testen. Ilyas Dogru, projektleder
hos Tænk, siger til Tænk Penge: ”Grunden til, at Stofa klarer sig generelt godt i denne test, er, at de
kombinerer en fornuftig pris med en garanteret minimumshastighed, og så har de som eneste selskab
i testen af 20-49 Mbit/s-forbindelser kun en bindingsperiode på én måned”.
I kategorien 50-99 Mbit får Stofa også de to førstepladser lige foran YouSee, og i kategorien 100 Mbit
indtager Stofa en flot andenplads.

Fakta om testen:
Stofa er blevet testet i kategorierne ”20-49 Mbit”, ”50-99 Mbit” og ”+100 Mbit”
Forbrugerrådet har sammenlignet:
Makshastighed		
		

Bindingsperiode		

		

Pris for forsendelse
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Garanti om minimumhastighed
Oprettelsesgebyr

		

Kvalitet af sikkerhedspakker		

Den månedlige bredbåndspris
Åbningstider i kundeservice
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Vidste du,…
… at Stofa har vundet hele seks
”Bedst i test” og har fået flere
topplaceringer i testen? Stofas
produkter er nemlig både bedst og
har nogle af testens laveste priser.

Gode råd fra Forbrugerrådet
Tænk Penge, når du skal
vælge bredbånd:
Bredbånd er mere end den faste pris og
hastigheden. Du bør også overveje, om du
fx betaler for installation, eller om du har en
lang opsigelsesperiode
 ndersøg, hvad der følger med af ekstra
U
goder. Tilbyder firmaet fx en god og billig
sikkerhedspakke, eller har deres kundeservice længe åbent, så du også kan ringe
om aftenen, i weekender og på helligdage?

Med Stofa får du:
	Kort bindingsperiode med kun én måneds
binding
	Sikkerhedspakken SafeSurf som tilkøb til
20 kr./md.
	Høje hastigheder med hastighedsgaranti
til lave priser
	Lange åbningstider i kundeservice
og teknisk support
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Fremtiden er digital
- derfor opgraderer Stofa til Giganet!
Stofa skruer nu op for kapaciteten i kabel-nettet, så du er klar
til fremtidens digitale muligheder. Giganettet er nemlig h
 urtigere,
stærkere og mere robust – og så matcher det fuldt ud
de internethastigheder, der kan leveres på fx fibernet.
Det er den enkelte forening, der beslutter, om foreningens k
 abelnet skal opgraderes til Giganet.

Hospitalsudstyr
Hundehalsbånd

Alarm i
hjemmet

Lyskryds

MILLIONER
ting tilsluttes internettet hver måned.
www.mobilefuture.org

I fremtiden vil
af alt, der bliver produceret, være tilsluttet internettet

I 2020 vil den gennemsnitlige person
eje seks smart-enheder - det stiller
større krav til internethastigheden.
www.mobilefuture.org

MED
FÅR
DU ADGANG TIL
MedETetOPGRADERET
opgraderetKABEL-TV-NET
kabel-net får
du:
4K
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Fremtidssikret
bredbånd

Symmetrisk
up- og download

Med op til 1 Gigabit får du
en bredbåndsforbindelse,
der kan klare fremtidens
digitale krav

Du kan både sende
og modtage filer med
samme hastighed

Tv i
ultra HD

Du kan nyde endnu
flere af de nye
knivskarpe 4K

Færre fejl

Bedre vedligeholdelse
med endnu færre
driftsforstyrrelser,
fordi teknikerne kan
fejlsøge så nøjagtigt,
at de ofte ordner
problematiske udsving,
inden de påvirker dig

Bedre
billedkvalitet

Dit tv-signal bliver
mere stabilt, da
opgraderingen
minimerer
forstyrrelser fra
indstråling, der
kan give udfald og
pixeleringer
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Opgraderingen bruger det såkaldte coax-net
- den tekniske betegnelse for kabel-net,
og foregår via eksisterende kabler.

Internethastighederne kan
med opgraderingen gå op til

1 GIGABIT

Det betyder, at man på ét sekund
kan hente 25 billeder i høj opløsning
eller 31 MP3-musiknumre.

De første

foreninger vil få adgang
til Giganettet og de nye
hastigheder i starten af 2019

Vil du have besked, hvis Stofa
opgraderer i dit område?
Opgraderingen har
store økonomiske og
tidsmæssige fordele

Så tilmeld dig ”Driftsinfo” på
minesider.stofa.dk

Ved at udnytte det eksisterende
net kan opgraderingen t il Giganet
gennemføres ganske hurtigt
og koster derfor også kun en tredjedel
af omkostningen t il at udrulle nyt
fibernet

Nr. 01
02 2018
2017 Medlemsblad
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På tur med

event-bussen
Over 100 events om året. 14 afdelinger. 10 ugers planlægning. Èn eventkoordinator. Velkommen indenfor i Stofas event-bus, hvor event-ansvarlig
Peter Overgaard styrer slagets gang med rutineret hånd.
Af Pia Cook Nielsen, Stofa

Når du træder ind til et Stofa event, har Peter Overgaard arbejdet
på planlægningen i 10 uger. Det kræver nemlig en del koordinering
og hårdt benarbejde, inden event-bussen er klar til at rulle ud.

vi altid gøre noget. Vi løser 95 % af sagerne på stedet – resten
skriver vi ned og følger til dørs, når vi kommer hjem. Og så ringer vi
tilbage til folk for at sikre os, at tingene virker”.

”Vi er fire i det kommercielle team, hvor events hører til. Men der er
mere end 14 afdelinger involveret i hvert eneste event, fordi vi skal
sikre, at alle er klar. Kundeservice skal være bemandet til at besvare
telefonerne. Alle konsulenter skal stå klar til at ordne kontrakter
og følge op. Vi skal planlægge særlige tilbud, konkurrencer og
kampagner. Der skal være teknikere på arbejde, som kan rykke
ud og montere udstyret. Og så skal vi jo også have skrevet, trykt
og omdelt invitationerne, så de lander i postkasserne i god tid”,
fortæller Peter Overgaard. Og han ved, hvad han taler om. Peter
Overgaard har været ved Stofa i seks år og har afholdt mere end
600 events.

Og Peter Overgaard mener det alvorligt, når det kommer
til god kundeservice: ”Når der er tid, så går vi gerne
med folk hjem og får deres produkter til at virke
eller indstiller tv-kanalerne. Der er også flere,
der tager deres computer med ned til os,
så vi fx kan installere SafeSurf og få
tingene op at køre. Og nogle gange
står vores tekniker klar til at køre
med folk hjem, så snart de har
valgt en aftale, så deres
nye produkter virker i
løbet af 15 minutter”.

”Nærvær og imødekommenhed er vigtigt. Der er
mange særligt ældre og børnefamilier, der hellere
vil have hjælp ansigt til ansigt i stedet for at skulle ringe ind til kundeservice eller chatte online."
Peter Overgaard, Event-ansvarlig hos Stofa

Fra bekymrede miner til glade smil
Event-bussen er andet og mere end en salgskanal.
Det er også en måde at møde folk på og komme i
snak med kunderne. For nogle gange møder folk op
med en bekymring eller et teknisk problem. Men
Peter Overgaard og hans team af teknikere og
supportere formår næsten altid at løse problemet:
”Når folk kommer med deres udfordringer, kan
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Folk vil gerne ha’ hjælp ansigt til ansigt
Når du kommer ind i event-bussen, får du personlig hjælp og et
smil med på vejen. Og det betyder ifølge Peter Overgaard meget
for folk: ”Nærvær og imødekommenhed er vigtigt. Der er mange
særligt ældre og børnefamilier, der hellere vil have hjælp ansigt til
ansigt i stedet for at skulle ringe ind til kundeservice eller chatte
online. Og her kan vi altså noget, fordi vi er en pop-up butik med
både teknikere og kundesupportere, hvor kunderne kan få hjælp
med det samme og se os i øjnene imens”.

Krydser fingre for blæst og regn
Til et Stofa event er solskin og høje temperaturer dårlige odds. For
så vil folk i haven eller i parken. Perfekt event-vejr er overskyet,
blæsende og gerne med lidt regn. Så er der fuldt hus i bussen.
Og der er altid kaffe på kanden og mad klar, selvom det er svært
at vide, hvor mange der kommer. ”Vi kan have alt fra 20 til 120
til 1000 besøgende på fire timer. Og i byer med et stærkt lokalt
sammenhold kan stemningen blive lidt som en byfest. Folk får
lige en sludder med naboen, spiser sammen og ser de nyeste
produkter. Så er eventet et helt lille samlingspunkt”, lyder det fra
Peter Overgaard.
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Hold godt øje med event-bussen.
Her kan du nemlig:
F
 å hjælp til at finde de løsninger, der passer til dit
behov for tv, telefoni og bredbånd
S
 e alle produkter, prøv udstyret og få svar på dine
spørgsmål
F
 å en fjernbetjening i hånden og bliv guidet igennem SmartTv-boksen, eller prøv WebTv appen på
tablet
M
 øde en tekniker, der kan hjælpe dig videre på
stedet – og du er velkommen til at tage din computer eller tablet med, hvis noget skal ordnes
F
 å en bid mad, en kop kaffe og kigge dig lidt
omkring
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Er dit digitale liv i fare?
Online-angreb er blevet hverdagskost. Alligevel undervurderer danskerne,
hvilke trusler der er størst.
Af Pia Cook Nielsen, Stofa

Halvdelen af danskerne har været udsat for et online angreb i form
af fx hacking. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov blandt 2.000
danskere. Og de it-kriminelle opruster fortsat. Derfor er den digitale
trussel større end nogensinde ifølge Henrik Larsen, chef for DKCERT
og bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed. "It-kriminelle
forfiner hele tiden deres metoder til at franarre danskerne kort- og
kontooplysninger og andre private data eller hacke sig adgang til
deres computer eller smartphone. Selvom der de senere år har været
meget fokus på, hvordan private kan sikre sig digitalt, er mange
danskere i risiko for at blive hacket eller på anden måde angrebet,
når de er online".

Vi undervurderer truslen
Den store risiko skyldes bl.a., at danskerne ikke er opmærksomme
nok på de reelle farer. For identitetstyveri er en af de ting, vi frygter
mest. Men phishing-angreb, hvor svindlere forsøger at franarre dig
personlige oplysninger, er en langt større og mere realistisk trussel.
Hver tredje dansker har oplevet phishing – alligevel er kun 6 procent
bekymrede for det ifølge undersøgelsen.
"Mange undervurderer phishing, fordi de forbinder det med
dårligt oversatte e-mails, hvor den kriminelle hensigt er tydelig at
gennemskue. Men det er en af de helt store trusler online, der hele
tiden forfines, også af personer der har helt styr på det danske sprog
og grammatik”, lyder det fra Henrik Larsen.

Fra phishing til identitetstyveri
I dag har svindlerne ofte opgivet dårligt oversatte breve fra rige
nigerianske prinser eller ukendte afdøde slægtninge, som lover
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dig rigdom, hvis du blot sender dem dine bankoplysninger. I stedet
bruger de tid på at sætte sig ind i ofrenes interesser og hverdag,
forklarer Henrik Larsen: ”Der er jo mange informationer at hente på
de sociale medier i dag, som kan bruges til at gøre phishing e-mails
meget sværere at gennemskue. Og så er der pludselig ikke langt til
identitetstyveri eller misbrug af bankoplysninger, for det starter
ofte med et succesfuldt phishing-angreb".

Selv din bedstemor kan hacke dig
De seneste måneder har Stofa sat fokus på online sikkerhed. I en
kampagne lærer en gruppe bedstemødre i løbet af en dag at hacke
deres børnebørn - og det lykkes for fire ud af seks bedstemødre
at få adgang til deres børnebørns computere via e-mails med et
ondsindet link. Det viser, hvor nemt det er at få adgang til en ikkesikret computer, hvis du ikke er beskyttet mod phishing, hacking og
andre it-angreb.

Hvad er phishing?
I et phishing-angreb forsøger kriminelle at franarre dig fx brugernavn, koder, bankoplysninger
eller kreditkortsinfo. Typisk sker det via e-mails
eller beskeder på sociale medier, hvor en troværdig afsender beder dig klikke på et link, downloade noget eller logge ind på en hjemmeside.
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3 tips til bedre
online sikkerhed
1 Opdater din computer. Opdateringer er med
til at sikre, at hackere og skadelige programmer ikke kan udnytte sikkerhedshuller. Vælg
derfor gerne automatisk opdatering, og husk
også at opdatere din internetbrowser.

2 Et godt antivirusprogram går aldrig af
mode. Det er nemlig med til at beskytte dig
mod skadelige programmer.

3 Brug din sunde fornuft. Virker indholdet i en
mail mistænksomt eller har en webannonce
et tilbud, der lyder for godt til at være sandt,
så er din mistanke sikkert korrekt.
Kilde: https://www.digitalsikkerhed.dk/10-tips/

Bliv sikker på nettet med SafeSurf
SafeSurf er en online dørmand, der beskytter din computer, så du og din familie trygt kan være online.
SafeSurf er antivirus, firewall og forældrekontrol i ét. Programmet holder øje med trafikken på din computer, og det bliver opdateret automatisk, når først det er installeret, så din computer altid er beskyttet.
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Mølholm Antennelaug
Telefon		
70 20 47 04
Mail 		
info@molholmantennelaug.dk
Hjemmeside
www.molholmantennelaug.dk
Stofa:		
Telefon		
Hjemmeside

88 30 30 30
www.stofa.dk

Åbent hus
Kom til event tirsdag d. 20. november kl. 14.30-18.30
på Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, 7100 Vejle
Vi står klar med både kundekonsulenter og en tekniker, der kan hjælpe dig med dit tv og
bredbånd. Der vil også være repræsentanter fra Mølholm Antennelaug, og vi byder på let
forplejning på dagen.

Der vil blive fremvisning af:
 Apple TV4
 SmartTv
 WebTv
 Mølholm Antennelaugs nye tv-pakker og priser i 2019!

Ved fejlmelding, teknisk hjælp eller spørgsmål til produkter og regning - kontakt Stofa på 88 30 30 30
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