
Bliv medlem i din lokale antenneforening
- og få områdets billigste tv- og internetløsninger

Vi skriver til dig, fordi du bor på en adresse, som tidligere har været tilsluttet GVD Antenneforening. 

GVD Antenneforening står overfor et spændende år i 2022, som vil medføre betydelige besparelser for 
foreningens medlemmer. Du har i den forbindelse mulighed for at blive medlem på ny og således få glæde af 
en række fordele for dig og dit lokalområde. 

Fra 4. januar 2022 skifter GVD udbyder, og derfor vil vores tv og streaming fremover blive leveret af YouSee, 
mens vores internet leveres gennem vores eget kabelnet, kaldet GVD Net. I dette brev finder du en række 
oversigter over, hvilke produkter og priser du kan forvente som medlem i GVD Antenneforening. 

Lokal support og kundeservice
Vi er der, hvor du er. Derfor kan du finde os i vores lokale GVD-butik på Thorndahlsvej 3 i Skalborg. 

Her har du har mulighed for at møde os ansigt til ansigt og blive klogere på, hvordan du kommer i gang med tv 
og internet fra GVD. Her kan vi rådgive dig om vores produkter og priser samt hvordan vi finder den helt rigtige 
løsning til dine behov. Du kan også høre mere om mulighederne i YouSee-butikken i Aalborg Storcenter.

Gratis tilmelding – og gratis tv og internet i hele januar 2022
Uanset om der er tale om en ny tilslutning eller en genåbning af en eksisterende tilslutning i din bolig, så er 
tilmelding til GVD Antenneforening gratis. Du kan tilmelde dig via vores tilmeldingsformular på www.gvd.dk eller 
kontakte os direkte på tlf. 98 31 53 33 eller på e-mail support@gvd.dk

Tilmelder du dig inden 31/12 2021, kan du glæde dig til at modtage gratis tv og internet i hele januar 2022.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside www.gvd.dk, kontakte os på tlf. 98 31 53 33 
eller på e-mail support@gvd.dk. Vi står også klar til at hjælpe på vores lokale GVD-butik på Thorndahlsvej 3, 
9200 Aalborg SV.

Med venlig hilsen

 
Ole Gerdt Andersen
Formand i GVD Antenneforening

Tlf. 98 31 53 33
GVD Antenneforening
Thorndalsvej 3
9200 Aalborg SV



TRE GODE GRUNDE 
TIL AT BLIVE MEDLEM AF GVD ANTENNEFORENING

HVORDAN BLIVER 
JEG MEDLEM?

Besøg www.gvd.dk og tilmeld 
dig via vores tilmeldingsformular. 

Du kan også kontakte os på 
tlf. 98 31 53 33 eller på e-mail 

support@gvd.dk. 

BILLIGERE OG BEDRE

GVD Antenneforening ejer selv 
anlægget, der er et hybrid fibernet, 
som forsyner byerne i dæknings-
området med tv og internet. Det 
betyder blandt andet, at vi kan 
tilbyde dig lynhurtigt internet til 
områdets laveste priser. Derudover 
har foreningen forhandlet særlige 
vilkår og priser med tv-udbyderen 
YouSee. Det betyder, at du kan få 
adgang til Danmarks største tv- og 
streamingunivers til lavere priser 
end normalt.

BIDRAG TIL UDVIKLINGEN

Vi er i dag knap 6000 medlemmer 
i GVD Antenneforening – og jo 
flere medlemmer foreningen har, 
jo bedre muligheder har vi for at 
udvikle lokalområdets infrastruk-
tur, når det gælder tv og internet. 
Du kan blandt andet glæde dig til, 
at foreningen i de kommende år vil 
udvikle kabelnettet og opgradere 
internethastigheden til gigaspeed 
(1.000 Mbit).

FÅ INDFLYDELSE

GVD er en medlemsejet forening 
med en demokratisk valgt bestyr-
else. Som medlem kan du deltage i 
den årlige generalforsamling. 


