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I avsikt att säkerställa framtida behov av signal kommer grävning troligen att
behöva göras i Råk- Sval- och Skatbogatorna samt i Svedhögsgatan.
TV-signalen är OK och bredband 10/10 Mbit/s kan enligt Sydantenn levereras till de
aktuella gatorna .
Sydantenn/underentreprenörerna beräknas vara klara omkring 1:e mars.
Tidigare problem med färg/svarta ränder, TV-bild som försvann tillfälligt skall
vara åtgärdade.
Medlemsutveckling Genom i första hand Gösta Hallgrens idoga arbete har vi nu kvar 97 % av det
optimala antalet (387 st) medlemmar. Flera medlemmar har återtagit sina uppsägningar
bl a tack vare de fått bättre TV-bild. Med Triax-boxen kopplad till Tjock-TV får man
digital-TV- bild och bl a snabbare sidväxling på textsidorna.
TV 8
Med digital mottagning är bilden på kanal TV 8 i normalfallet bra.
Däremot finns mycket övrigt att önska vid analog mottagning.
Kanalen kommer att flyttas till ny plats.
Kanalsökning
Kan av många uppfattas som jobbigt om man inte har hjälp.
Är Du 75 + kan Du höra med Husfixaren Arne 347344 kl 08.00-09.00.
Gert Sköld AB , 040-490248, Klågerupsvägen 412 kan i regel hjälpa till
med sökning och sortering för från 300 kronor - ring och kolla.
Finns det händiga damer och/eller herrar som kan hjälpa "behövande"
med kanalsökning - meddela styrelsen så vidarebefordrar vi ditt namn .
Digitalboxar mm
Bifogar information från Sydantenn.
Observera att Du måste ändra frekvensen från 306 till 378 i Triax-boxen.
Kanal Lokal
Har upphört att sända.
Det var en gratiskanal.
"Bonuskanaler"
De upptill 12 "extrakanalerna" som vi för tillfället har tillgång till vid digital mottagning
med TV som har inbyggd digitalmottagare DVB-C eller Triax-box upphör inom kort.
Därefter återgår vi till våra 20 kanaler.Ev förändringar skall ske efter enkät och
baserat på föreningens ekonomiska situation.
"Dålig" - TV-bild
Innan Du kontaktar Sydantenn - kolla på flera TV om Du har, fråga grannar,
se över antennsladdar etc innan Du ringer Sydantenn - om signalen är OK i första
uttaget - då är det kunden som skall betala ev. "hembesök" från Sydantenn.
Enligt Sydantenns mätningar så har i stort sett alla fastigheter utlovad
signalkvalitet - undantag finns säkert - de skall rättas till.
Radio
Har Du erfarenhet av "Radio-antennen"- har den blivit bättre/sämre efter det att
nya signalen kopplades på 2008.12.18 - informera gärna styrelsen.
Bredband
Hastigheten 10/10 Mbit/s har levererats enligt plan - Du kan kontrollera
din hastighet genom att gå in på www.bredbandskollen.se
Den 2 februari beräknas 100/100 Mbit/s vara tillgänglig.
Inom kort kommer Sydantenn med mera information.
Instruktionen gällande aktivering av modem på www.viaeuropa.se skulle
kunna vara tydligare - även om Du nu är kund till Bahnhof så skall Du välja alternativet
"Ny kund". Justerad/tydligare instruktion är utlovad.
Bredbandsmodem
Drygt 20 medlemmar har inte hämtat sina nya modem hos Sydantenn.Hämta det nu!
De gamla modemen kommer inte att fungera mer än en tid in i februari.
Felaktig debitering
De som beställt bredband under kampanjperioden (gäller t o m 2009.01.31)
skall inte betala Startavgift/anslutningsavgift. Har Du blivit debiterad 600 kr
plus moms totalt 750 skall Du avvakta kredit eller om Du inte fått kredit när Du
skall betala - dra av 750 kronor. Har Du redan betalt - kontakta Bahnhof.
Tilläggstjänster
Under februari återkommer Sydantenn med diverse erbjudanden.
Inköp
Stefan Larsson har meddelat att han av olika skäl inte kan hjälpa
till med att söka försäljningsställen som kan erbjuda medlemmarna förmåner.
Föreningen behöver ersättare - beredd att ställa upp - kontakta styrelsen.
Sajten/Hemsidan
Vi behöver någon som vid behov, utöver Eber Ohlsson kan omvandla datafiler till
format som är enkla att lägga in direkt på sajten samt som är villig att hantera
eventuell inköpsinformation på sajten/hemsidan.
www.videdalshus.se
Ställer Du upp - kontakta styrelsen.
Årsavgiften
Har Du inte betalt ( förfallodag är 2009.01.31) - underlätta vårt
administrativa arbete - betal omgående om Du inte ännu inte gjort det.
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Har Du frågor till styrelsen är Du alltid välkommen att ställa de till:
Uno Alpfors
040-492483
uno.alpfors@eurotak.se
Gösta Hallgren
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gostahallgren@sydnet.net
Kenneth Jangmalm
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