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Malmö i januari 2009
GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!
Uppgradering av kabelnätet
Den nya signalen - analog och digital - blev inkopplad 2008.12.18.

Därmed infriades ett av projektets mål.
Sydantenn beräknar att återstående arbeten är slutförda i vecka 3.
Återställning - asfalt - är beställd (2008.12.05) hos kommunens entreprenör - ISS.
Efter grävning i gräs sker återställning till våren.
Inom kort kommer Sydantenn att montera ner TV-antenner från Panncentralens tak
och flytta bort överflödig utrustning från Panncentralen.
Det finns en del "intrimningsproblem":
*
Vertikala färgränder förekommer/har förekommit i våra TV senare ersatta av svarta ränder.
*
TV-bilden försvinner tillfälligt.
*
Analog mottagning för TV 8 är i en del fall dålig/mycket dålig (se nedan).
*
Undertexter på DR 1 saknas vid analog mottagning.

Sydantenn är medvetna om "problemen" och arbetar aktivt
i avsikt att snarast rätta till desamma.
Under viss tid har har kanal Nature/Crime och BBC Entertainment (tidigare BBC Prime)
varit borta - centralt problem som nu skall vara åtgärdat.
Ljudnivån vid analog mottagning upplevs av ett antal medlemmar som att den
vid oförändrad inställning blivit lägre från och med 2008.12.18.
Orsaken kan vara att tidigare ställdes "centrala" nivån in i "Panncentralsmiljön" numera sker detta från Sydantenn (Danska vägen) och sannolikt har vi nu bättre
överensstämmelse i nätet mellan bild och ljud.
De mål styrelsen uppställde för projektet var bland annat:
A.
VEF skulle se till att det inte blev svart i våra TV-rutor efter 2008.12.31.

Vi har fortfarande TV-bild - avtal om fem (5) år är tecknat med Sydantenn.
B.

"Bra TV-bild till alla".

De som hade en bra bild tidigare kan ha fått en ännu bättre bild.
Ännu finns inget underlag gällande huruvida de med dålig bild har
fått en positiv förändring - hör gärna av er till styrelsen.
Platt TV med inbyggd digitalmottagare DVB-C och TV med separat digitalbox
DVB-C har nu med digital mottagning - bättre bild och bättre ljud samt
dessutom för närvarande (tillfälligt) ett antal "bonuskanaler" tack vare
fel komponent installerats i Sydantenns central - rättas tyvärr till inom kort.
C.

Analog och digital signal.

Analoga signalen har vi kvar så utbyte av TV behöver ej ske.
Tjock-TV utan separat digitalbox DVB-C tar endast emot analog signal.
Platt-TV med inbyggd DVB-C-mottagare och TV (även Tjock-TV) med separat DVB-C-box
tar emot digital signal för alla kanaler. Information om digital-box - se nedan.
Platt-TV med inbyggd DVB-T-mottagare tar emot digital signal för åtta (8) kanaler.
D

Tabell, som redovisar vilken signaltyp som olika TV kan ta emot, bifogas.
Medlemmarna skall få möjlighet köpa tilläggstjänster.

Tillgängligt för tillfället är Box1 och Canal+. Intresserad - kontakta Sydantenn!
Sydantenn återkommer med mer information om tilläggstjänster.
E.

Kanal/Program - utbudet

Under våren återkommer styrelsen med enkät/förslag gällande kanalutbudet.
Kanal Lokal har tillkommit utan kostnad för VEF.
Informationskanalen (en Sydantenn-produkt) är ännu inte aktiverad.
F.

Prisvärt snabbt bredband.

Erbjudande har tillställts medlemmarna.
Hastigheten 10/10 Mbit/s kommer från 2009.01.15 och 100/100 Mbit/s
från 2009.02.01 enligt Sydantenn.Pris per månad 129 resp 179 kronor inkl moms.
Kanal TV 8
Med analog mottagning har flera medlemmar fått dålig TV8- bild.
Orsaken är att det ligger en signal från Malmö-sändaren på samma frekvens som kanal TV 8.
Mottagningen påverkas även av antennsladdens kondition - antennsladdar
är en förbrukningsvara - försämras med ålder och bl a vid stötar som kan
uppstå t ex vid dammsugning.
Kanal TV 8 kommer troligen att flyttas till ny frekvens.
Information om flyttning kommer preliminärt att läggas in på kanalplatsen för TV 8.

Antennsladdar (anslutningssladdar)
En bra antennsladd skall vara med:
*
75 Ohm och HF tät samt minst 85-90 dB skärmdämpning.
Antennsladdar finns att köpa på flera ställen.
Sydantenn (Danska vägen) erbjuder antennsladdar enligt beskrivningen ovan:
*
2,5 meter 33 kronor inkl moms
5,0 meter 49 kronor inkl moms
Vid beställning kan större längder levereras - begär pris.
Felanmälan
Vardagar 08.00-16.00 Telefon 040-141880 (Sydantenn).
På andra tider än ovan - i brådskande fall - anmäl till VEF:s kontaktman.
Kontaktman TV : Kenneth Jangmalm 040-49 25 26.
Före felanmälan - kolla med dina grannar - kontrollera utrustningen bl a antennsladd.
Mer info finns på sista sidan av stadgarna.
Digitalboxar
Som framgår av kanalplanen kan åtta (8) kanaler mottagas digitalt med Platt TV
utrustad med inbyggd DVB-T - mottagare och samtliga (21) kanaler kan mottagas digitalt med
Platt TV som har inbyggd DVB-C - mottagare.
Alla (21) kanaler mottagna digitalt får man om man skaffar DVB-C-box till sin Platt-TV med eller utan
inbyggd DVB-T- mottagare - samma gäller om Tjock-TV kompletteras med separat DVB-C-box.
DVB-C-boxar finns i handeln - hos Sydantenn kan Du köpa en DVB-C-box Triax CR 111 CG kampanjpris 625 kronor inkl moms - scartsladd,fjärrkontroll,batterier och
och svensk bruksanvisning ingår.(Kampanjpriset gäller till och med 2009.01.31).
Enkel att installera - frekvensen 306 skall dock ändras till 378 och det gör
man med fjärrkontrollens siffertangenter.

Har Du testat andra digital-mottagar- boxar - informera gärna styrelsen om dina
erfarenheter!
Ny kanalplan
Uppdaterad kanalplan bifogas.
BBC Prime har ändrat namn till BBC Entertainment.
Informationskanalen är ännu ej aktiverad.
På www.videdalshus.se hittar Du aktuell kanalplan.
Bostadsrättsföreningen Malmöhus 13 (Brf 13)
Brf 13 är per 2008.12.31 bortkopplad från vårt kabelnät.
Antalet medlemmar minskade därmed med 69 st.
Insatserna återbetalas inte så VEF:s insatskapital är intakt d v s
kronor 684.000 ( 456 insatser vardera om 1.500 kronor).
Medlemsutveckling
Positivt är att ingen medlem sagt upp sitt medlemskap under andra halvåret 2008.
Några som tidigare sagt upp medlemskapet har återtagit uppsägningen.
Styrelsen - främst Gösta Hallgren - lägger ner mycket arbete/tid i avsikt att få
det drygt 10-tal medlemmar som sagt upp sig ,att omvärdera sitt beslut.
Bland skälen för uppsägning angavs i flera fall - "dålig bild" - ett problem Sydantenn nu
skall ha åtgärdat villkorat "dålig bild" orsakats av signalkvaliteten.
Fakturan avseende Årsavgift 2009
Sista betalningsdag är 2009.01.31.
Styrelsen vädjar till medlemmarna - betala i tid - så slipper VEF kostnader,
styrelsen kan fokusera på mera produktiva uppgifter än kravhantering och Du som
medlem kommer ifrån påminnelse, ev inkasso/betalningsföreläggande.

Frågan om påminnelseavgift tages lämpligen upp vid nästa föreningsstämma.
Inköp
Stefan Larsson har utan kostnad tagit fram medlemskort som distribuerats tillsammans med
fakturan för Årsavgift 2009.
Kontakt har tagits med ett antal butiker men av olika skäl har avtal ännu inte träffats.

VEF efterlyser någon som kan bistå Stefan i detta oavlönade men intressanta uppdrag hör av Dig till styrelsen.
Diskussion pågår med E.ON gällande förmånligt pris vid byte av värmeväxlare och
rabatt vid tecknande av serviceavtal för värmeväxlare.
Sajten/Hemsidan
Styrelsen påminner om VEF:s hemsida www.videdalshus.se som Eber Ohlsson sköter.
Lämna gärna synpunkter och idéer till Eber.
Har Du frågor till styrelsen är Du alltid välkommen att ställa de till:
Uno Alpfors
040-492483
uno.alpfors@eurotak.se
Gösta Hallgren
040-499759
gostahallgren@sydnet.net
Kenneth Jangmalm
040-492526
kenneth.jangmalm@sydnet.net
MED HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN i VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING
Frågor:
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