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Bestyrelsen vil gerne takke for året der gik, og tålmodigheden i forbindelse med det kabelarbejde 

der har været rundt omkring i foreningens dækningsområde. 

HUSK, hvis I oplever forringelser/forstyrrelser i jeres signal, er det vigtigt at I først undersøger om 

jeres naboer evt. oplever det samme, inden I kontakter supporten på 44400791.  

 

 

TV-pakker 2022 

TV-pakkerne for 2022 fortsætter med samme pakkesammensætning, dog uden Paramount 

Network da den er nedlagt (Var i pakke 2 og 3). 

Priserne stiger som hos alle øvrige udbydere, men dog med meget begrænsede prisstigninger. 

2021 priser 

 

2022 priser 

 

 

Husk også at der i alle vore tv-pakker medfølger Viaplay Film & Serier som pt. har en værdi af 119 

kr./md. 

Se mere på vores hjemmeside www.eriksminde.dk 

Som medlem af Eriksminde Medienet kan man via vores aftale med TV2 Play få tilbudt 

Favorit+Sport til 39 kr./md. (Normalpris 199 kr./md.).  

Denne pris kan kun opnås for TV-pakke 1 med TV2 tilvalgspakken, samt TV-pakke 2 med tilvalg 

af TV2 Sport og TV2 SportX og selvfølgelig TV-pakke 3. 

 

 

 

 

 

http://www.eriksminde.dk/
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Internet 

Bestyrelsen besluttede i foråret at ændre internethastighederne som vi udbyder, således at vi kun 

har 2 hastigheder 100/40mbit og 250/40mbit. 

 

100/40 Mbit  250/40 Mbit  500/100 Mbit 

149 kr./md.  199 kr./md.  Forår 2022 
 

Vi kan nu orientere om at vi har arbejdet på at forbedre hastighederne endnu mere i vort 

kabelnet, således at vi forventer at kunne tilbyde 500/100mbit i løbet af foråret 2022. 

Det vil dog stille nogle krav til jeres egne stikledninger og installationer, men dette vil vi informere 

nærmere om i tiden der kommer. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Eriksminde Medienet 
 
Formand  

 
Henrik Hobel, Knoldager 13, 2670 Greve, tlf. 2343 7391 
mail: henrik@eriksmindenet.dk 
 

Næstformand  Arne Alslund, Godsager 2, 2670 Greve, tlf. 2093 2093 
mail: arne@eriksmindenet.dk 
 

Kasserer  Helle Holm, Stolpeager 9, 2670 Greve, tlf. 2012 1255 
mail: helle@eriksmindenet.dk 
 

Sekretær 
 

Svend Nielsen, Belsager 95, 2670 Greve, tlf. 2262 1761 
mail: svend@eriksmindenet.dk 
 

Bestyrelses- 
medlem 

Jesper Kuhre, Stolpeager 11, 2670 Greve, tlf. 2220 8803 
mail: jesper@eriksmindenet.dk 
 

Bestyrelses- 
medlem 

Peter Madsen, Belsager 13, 2670 Greve, tlf. 2723 6345 
mail: peter@eriksmindenet.dk 
 

Bestyrelses- 
medlem  

Kristian Johannsen, Bondager 27, 2670 Greve, tlf. 2082 3698 
mail: kristian@eriksmindenet.dk 
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Eriksminde Medienet samarbejder med andre foreninger 

Eriksminde Medienet samarbejder med andre non-profit foreninger landet over om indkøb, udstyr 

og erfaring med henblik på at kunne levere kvalitets- og up-to-date TV-produkter til 

konkurrencedygtige priser.   

Foreningen indgår i Asomnet, der har en række non - profit foreninger som medlemmer.  
 
Gennem den fælles indkøbsorganisation kan vi f.eks.  tilbyde at købe enkelte TV–kanaler og 
mindre TV–pakker via foreningens selvbetjeningssystem. 
 

Telefoni & Mobiltelefoni 

I samarbejde med Evercall tilbyder foreningen bredbåndstelefoni til billige priser – kræver 
bredbånd via foreningen. Tilsvarende tilbydes gode priser på mobiltelefoni. 
 
Via foreningens hjemmeside www.eriksminde.dk kan priserne ses. 
 
Support på telefoni (Evercall). 

Tlf.: 4440 4040 - Mandag – torsdag kl. 9.00 – 11.00 og kl. 15.00 – 17.00 samt fredag mellem 9.00 

og 12.00. 

 

 

Foreningen leverer pt. CGA2121 kabelmodems: 

CGA2121 er et af de nyeste og klart bedst ydende DOCSIS 3.0 kabelmodems. 
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Technicolor CGA2121 har følgende hovedtræk: 

• EuroDOSCIS 3.0 Kabelmodem med 24 downstream-kanaler og 8 upstream-kanaler, der 

bundles for bedst udnyttelse af nettets kapacitet. 

• Router/ Home Gateway med DHCP 

• USB 2.0 portforbindelse til én enhed, såsom en netværksprinter, maks. 480 Mbps, eller til en 

USB-harddisk, så man dermed kan lave en simpel NAS-server. 

• Indbygget 4 ports ethernet switch, maks. 1 Gbps pr. port. 

• Indbygget 2 analoge telefonporte (embedded Media Terminal Adapter, eMTA) 

• Trådløs accesspoint 802.11n på 2,4 GHz og 802.11ac på 5 GHz. Dette kan yde ca 600 Mbps 

lokalt. 

• UPNP - Universal Plug and Play (samme som DLNA) 

• Kører EuroDOCSIS 3.0 med maks. hastighed down / up: 1,2Gbps/245 Mbps. Eriksminde 

Medienet har pt. åbnet for 250/40. 

Foreningen tilbyder medlemmerne at købe up-to-date kabelmodemmer til 795 kr.  

 

Når/hvis du ændrer stikledningen kan denne skitse anbefales brugt 
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