
VEDDELEV ANTENNELAUG  
 
 
Vejledning om tilslutning og YouSee for nye beboere og medlemmer af 
Veddelev Antennelaug.  
 
Velkommen til Veddelev Antennelaug, som omfatter Okseholm, Hyldeholm Langholm og den 
øverste del af Svaleøvej, samt Maribovej. I kan læse mere om Veddelev Antennelaug på 
www.Veddelev.dk 
 
Ved overtagelsen af en ejendom i Antennelaugets område overtager man samtidigt et medlemskab 
af Veddelev Antennelauget. Man overtager således også den TV-pakke, som den tidligere ejer 
havde. Der vil derfor som hovedregel være installeret minimum en grundpakke, som kan hentes 
direkte fra antennestikket til ens fjernsyn.  
 
Ønsker I som nye ejere at ændre den overtagne TV-pakke eller at ændre medlemskabet, skal I 
kontakte formanden for Veddelev Antennelaug. Det kan ske pr. mail på formand@veddelev.net 
eller på 40577331. n  
 
Ved tilslutning af fjernsynet skal man være opmærksom på at fjernsynets Netværks-ID og 
kanalindstillinger er korrekt indstillede. I modsat fald vil man måske kunne nogen, men ikke alle 
kanaler i den pakke, som man overtager.  
 
Vejledning om kanalindstillinger og netværks-ID kan for de fleste nyere TV mærker findes på 
www.YouSee.dk  under support 
 
Når man automatisk skal søge eller manuelt skal indstille kanalerne på TV’et, skal man bruge et af 
følgende netværks-id: 
 
100: Når tv’et har DVB-C og MPEG4-modtager 
100: Hvis man har en MPEG4-boks, som ikke er fra YouSee  
111: Hvis man selv har blandet sine kanaler (Bland Selv-pakke) 
 
Med hensyn til modtagelse af Bland-selv kanaler, YouSee boks, Bredbånd, mobiltelefoni, samt IP 
telefoni og YouSee’s andre tillægsprodukter, skal I være oprettet med et Kunde-/kontonummer hos 
YouSee, idet:   
 

1. Kunde-/kontonummer hos YouSee er individuelt – det kan således ikke overtages fra den 
tidligerere ejer af ejendommen.  

2. Når/hvis I som nye ejere skal have YouSee’s tillægsprodukter i form af TV med Bland selv, 
bredbånd, fastnet, mobil tlf eller andre af YouSee’s tillægsprodukter skal I oprettes i 
YouSee med et kunde-/kontonummer   

 

3. Oprettelse af et nyt kunde-/kontonummer kan I få ved hjælp af Nem-id på flg. 
Link: https://yousee.dk/loginportal/start/responsive/nemid.aspx?flowstarter=opret.  
 

4. Man kan også få vejledning fra YouSee Support på tlf. 70 70 40 40. 
 

5. Hvis man ønsker en TV pakke med Bland-Selv skal der bruges programkort hos YouSee 
Kundeservice. Man skal sandsynligvis også bruge enten en en Yousee boks eller en 
kortadapter, hvis i ikke har en sådan i forvejen.  
 

6. Valg af bland-selv kanaler kan man herefter foretage via www.Yousee.dk  under ”Mit 
YouSee Login” med det login, som man modtager fra YouSee. 
 

Det er i den fraflyttende ejers eget ansvar at opsige eller flytte sine YouSee 
tillægsprodukter, når de fraflytter Veddelev Antennelaugs område.  
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