Nyhedsmail nr. 3 / 2017 fra NyraadNet
I nyhedsmail nr. 3 / 2017 fra NyraadNet (Din lokale TV- og Bredbåndsforening) kan du læse om:
1.
2.
3.
4.

Nyraadnet Infokanal er lukket
Gratis billetter til håndbold
E-sport
Gigabredbånd op til 1.000 Mbit

1. Infokanalen er lukket
NyraadNet egen Infokanal (kanalplads 98) har i en periode kørt med analogt signal, hvilket ikke
har givet en tilfredsstillende billedkvalitet. Valget stod derfor mellem at investere i nyt udstyr til
mindst kr. 20.000,- eller at lukke kanalen. Derfor opfordrede vi via Infokanalen alle, der brugte
Infokanalen, til at henvende sig til bestyrelsen, hvis Infokanalen skulle fortsætte. Vi fik 3
henvendelser. Der svarer til 0,3% af medlemmerne i NyraadNet. Vi beklager overfor de 3, men har
besluttet at lukke Infokanalen. Oplysninger om drift m.v. kan fremover findes på NyraadNet
hjemmeside.
2. Gratis billetter til Håndbold.
Så er der igen mulighed for gratis billetter til håndbold. Se her hvor og hvorledes.
TMS Ringsted har kvalificeret sig til play-off kampe mod Skanderborg, kampene spilles som følger:




Første kamp spilles i Skanderborg mandag (2. påskedag) 17. april kl. 18.00
Anden kamp spilles i Ringsted fredag den 21. april kl. 19.30
Evt. tredie kamp vil blive spillet i Skanderborg onsdag 26. april kl. 19.00

Dansk Kabel TV har 50 gratis lægtebilletter kun til kampen fredag den 21. april kl. 18.00.
Lægtebilletterne vil ligge i indgangen på dagen - Der er mulighed for at byde ind på billetterne
efter først-til-mølle-princippet.
Ønsker du nogle af de gratis billetter, går du ind på www.nyraad.net under kontakt og udfylder
formularen. Du kontaktes herefter af en fra bestyrelsen.
3. E-sport.
Mandag den 8. maj lancerer YouSee E-sport. Kanalen kommer til at koste 20 kroner om måneden,
og kan i lighed med andre kanaler tilkøbes ved henvendelse til YouSee på tlf. 70 70 40 40. For at
kunne modtage kanalen kræves – i lighed med andre enkeltkanaler – at du anvender et kort, som
du får ved henvendelsen til YouSee samt kortlæser i form af en tv-boks eller CA-modul.
4. Gigabredbånd.
YouSee er i gang med at opgradere hele deres kabel-tv-net, så de i løbet af 2017 kan tilbyde
Gigabredbånd med hastigheder op til 1.000 Mbit.
I nyhedsmail nr. 6/2016 og nr. 1/2017 orienterede vi om opgraderingen af kabelnettet i Nyraad.
Dette arbejde har vi nu helt afsluttet, så vi er klar til, at det i løbet af 2017 bliver muligt at få 500
Mbit via NyraadNet og senere op til 1.000 Mbit.

Venlig hilsen og god Påske
Bestyrelsen for NyraadNet

