
Taastrup almennyttige Boligselskab - Vesterby                   3. januar 2017 

Til beboerne i Vesterby fra afdelingsbestyrelsen. 

På vegne af bestyrelsen 

Jan Schönemann-Paul (Bestyrelsesformand) 

Hjemmeside - http://tabvesterby.dk - Mail - afdelingsbestyrelsen@tabvesterby.dk 
Facebook - https://www.facebook.com/TABVesterby 

I forbindelse med udfaldet på Yousee's tv signal lørdag d.31.12.16. har Yousee udsendt en undskyldning via mail. 

Formanden har været i kontakt med Yousee for at høre til hvorledes beboere der kun har grundpakken og derved ikke 

har et direkte kundeforhold med Yousee ville blive informeret. 

Dette kunne Yousee ikke give et klart svar på og derfor besluttede formanden at udsende denne beboerinformation 

således at alle er informeret. 

Nedenfor er teksten i undskyldningsmailen gengivet: 

 
Hej XXX 
 

Vi må desværre indlede år 2017 med at give dig vores uforbeholdne undskyldning. Kl. 16.30 i går eftermiddag blev vi 

ramt af et meget alvorligt nedbrud i vores tv-signal. 
 

Nedbruddet betød desværre, at de fleste af vores kunder ikke kunne se tv nytårsaften. For mange af os er netop tv'et 

omdrejningspunkt for to vigtige nytårstraditioner: Dronningens nytårstale og rådhusklokkerne, der ringer det nye år ind. 

Vi undskylder derfor dybt til de mange, vi måtte skuffe på så betydningsfuld en aften.  
 

Selve fejlen skyldes et ekstremt kompliceret fysisk nedbrud i vores system, og vi har selvfølgelig arbejdet benhårdt på at 

få den rettet, lige siden den opstod. På nuværende tidspunkt har vi fået genskabt tv-signalet til mere end 99 % af vores 

kunder, og der bliver arbejdet nonstop på at få de sidste med og sikre, at fejlen ikke opstår igen. 
 

Så snart fejlen er rettet, vil vi gå i gang med at lave en underholdningsoplevelse til dig som et plaster på såret.  
 

Vi ønsker dig - trods alt - et rigtigt godt nytår. Du hører fra os, så snart vi har nyt om dit plaster på såret. 
 

Venlig hilsen 

Jaap Postma 

Direktør, YouSee        

 
Når der er yderlige information vil bestyrelsen tilsikre at alle beboere modtager informationen, enten direkte fra Yousee 

eller via omdeling af beboer information. 
 

Spørgsmål omkring udfaldet skal rettes direkte til Yousee kundeservice på tlf. 70 70 40 40 
 

Det er også værd at bemærke at Yousee 31.01.17 ændre startfrekvensen på tv kanalerne, hvilket betyder at kanalerne 

på dit tv skal genindstilles, dette gøres jvf. nedenstående vejledning, som også kan findes på Yousee's hjemmeside. 
 

1. Du skal vælge Menu på din fjernbetjening. 

2. Se om der er et menupunkt, der hedder Indstillinger eller Konfigurationer. 

3. Find det punkt, der relaterer til Digital eller Opsætning. 

4. Bliver du bedt om at vælge Operatør, skal du vælge YouSee. 

5. Når du bliver bedt om netværks-id ved digital indlæsning, skal du indtaste netværks-id 100.  

 Har du valgfrie kanaler i din tv-pakke, skal du bruge netværks-id 111. 

6. Under frekvens skal du indtaste 450 MHz eller 450000 KHz 
 

Det er muligt allerede nu at genindstille kanalerne. 


