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DETTE NYHEDSBREV ER UDSENDT PÅ MAIL TIL ALLE MEDLEMMER REGISTRERET I VORES 

SYSTEM 

 

Som alle nok har bemærket, gennemførte vi d. 28/11 den tidligere omtalte kanalomlægning, for 

at forberede vores anlæg til højere hastigheder. 

Det har for nogle været lidt mere besværligt end for andre, og mange af de udfordringer der har 

været, har primært været pga. af fejlbehæftede stikledninger på egen matrikel eller fejl i egne 

husinstallationer samt ældre tv. 

Foreningen sørger for at kvaliteten af signalet frem til matriklen er i orden, men husk at en kæde 

er kun så stærk som det svageste led, og i mange tilfælde hvor I som medlemmer har oplevet 

forringelse af tv-signalet, skyldes det dårlige kabler eller installationer på egen matrikel. 

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. 

I forbindelse med ovenstående har vi konstateret at der er rigtigt mange af jer der ikke har fået 

rettet jeres oplysninger i https://mit.eriksminde.dk, og hvis I vil være sikre på at få alle oplysninger 

som foreningen udsender, skal I sørge for at rette disse. 

 

TV-pakker 2023 

TV-pakkerne for 2023 fortsætter med samme pakkesammensætning. 

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

 

2022 priser 

 

 

2023 priser 

 

 

 

https://mit.eriksminde.dk/
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Bemærk at der i alle vores tv-pakker medfølger Viaplay Film & Serier som pt. koster 119 kr./md hos 

Viaplay. 

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 60 kr./md. (Normalpris 219 kr./md. hos TV2 Play).  

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. 

TV2 Play skal tilvælges via https://mit.eriksminde.dk og hvis du ikke kan huske din adgangskode, 

så send en mail til info@eriksmindenet.dk indeholdende din adresse og medlemsnr. (kan findes 

på sidste opkrævning). Så fremsender vi den til dig hurtigst muligt. 

 

 

 

 

WebTV 

Hvis ikke du allerede benytter dig af vores WebTV, så husk at 

du kan aktivere det inde på www.mit.eriksminde.dk med dit 

login. 

 

Vejledning til hvordan, finder du på vores hjemmeside her: 

https://eriksminde.dk/webtv/ 

 

http://www.eriksminde.dk/
https://mit.eriksminde.dk/
mailto:info@eriksmindenet.dk
http://www.mit.eriksminde.dk/
https://eriksminde.dk/webtv/
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Internet 

Foreningen vil pr. 1. februar 2023 tilbyde følgende hastigheder i vores anlæg 

 

*Medlemmer med EPC3925/3928 modem kan maksimalt opnå 100/40 mbit 

 

Medlemmer der i dag har 100/40 mbit med EPC3940 eller CGA 2121 modem bliver automatisk 

konverteret til 250/40 mbit, og medlemmer med 250/40 mbit konverteres til 500/100 mbit. 

 

Vi er nødt til at justere på vores priser, da vi har udefra kommende øgede omkostninger til driften 

af internettet. 

 

Foreningen leverer pt. CGA2121 kabelmodems: 

CGA2121 er et af de nyeste og klart bedst ydende DOCSIS 3.0 kabelmodems. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• 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 500/100 mbit pr. 1 februar 2023. 

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

 

 

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. 
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Når/hvis du ændrer stikledningen kan denne skitse anbefales brugt 
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