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Malmö i november 2008
Information till medlemmarna
Flyttning av TV-kanaler till nya frekvenser
Inom de närmaste dagarna flyttas DR 1 och 3 Sat till nya frekvenser:
3 Sat
DR 1

från K 2 till S31
från K 4 till S32

Åtgärden sker som en del i uppgraderingen av nätet - i samband med övergång till det "uppgraderade" nätet kommer alla TV-kanaler att få nya frekvenser.
Uppgradering av kabelnätet
"Arbetet fortlöper enligt planerna. Inga större överraskningar har uppkommit" meddelade
Sydantenn per 2008-11-18.
Vi tackar för gott samarbete med fastighetsägarna. Glädjande nog har arbetet kunnat
genomföras med mindre grävning än som planerats.
Det återstår en del grävning (Daggpilsgatan) varefter återställning sker.
På område Videgatorna (Polar-, Lapp-, Blek-, Glans- och Rudhögs) behövs fyra (4) tillkommande slingbrytningar.
Det pågår arbete i flera gator men målsättningen är att inkoppling av TV-signal via fiber kan
ske preliminärt i vecka 50 enligt info från Sydantenn.
Bredband
Vi väntar på utlovad info från Sydantenn som tyvärr ännu inte erhållits. Vi återkommer.
Faktura för 2009
Faktura på Årsavgiften 2009 d v s kronor 2 000 distribueras inom kort.
Medlemskort
Stefan Larsson har (utan kostnad) tagit fram ett enkelt medlemskort för 2009. Distribution
kommer att ske med fakturan enligt ovan. Medlemskortet är en förutsättning för att vi skall
kunna diskutera eventuella rabatter med butiksägarna.
Stefan har tagit en del kontakter men konkreta arbetet börjar nu med att bl a förhandla
fram/teckna överenskommelser - vi återkommer .
Stefan behöver medhjälpare med denna arvodeslösa uppgift - har Du intresse av att hjälpa
till - kontakta styrelsen.
Sajten (Hemsidan)
Påminner om vår sajt www.videdalshus.se som Eber Ohlsson sköter. Lämna gärna synpunkter och idéer till Eber.
Medlemsregistret
Kontrollera att det är rätt uppgifter på fakturan för 2009 - meddela Kenneth eventuella
ändringar.
Överlåtelseblanketten
Du som säljer din fastighet - glöm inte tillställa styrelsen överlåtelseblankett. Överlåtes inte
medlemskapet skall bortkoppling från VEF:s kabelnät ske på säljarens bekostnad (f n 2 750
kr) och anmälan om utträde skriftligen göras till styrelsen. Insatsen, 1 500 kronor, återbetalas
inte. Alternativet att inte göra något finns, men det innebär att säljaren är kvar som medlem
(fortsätter betala årsavgifter), oaktat att flytt från området har skett.
Frågor:
Har Du frågor till styrelsen är Du alltid välkommen att ställa de till:
Uno Alpfors
Gösta Hallgren
Kenneth Jangmalm

040-492483
040-499759
040-492526

Med hälsningar från styrelsen i
Videdalshus Ekonomisk Förening

