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Uppgraderingen

Erhållna mätprotokoll visar att av Sydantenn utlovad signalnivå nu finns i
hela föreningens kabelnät vilket innebär att förutsättningar finns för
"Bra TV-bild till alla".
De grävningsarbeten som återstår har inget omedelbart samband med
signalkvaliteten.

Årsavgiften

Hör Du till det 10-tal medlemmar som ännu inte betalt Årsavgiften?

Betala omgående!
Medlemsutveckling

Vi är nu 98 % av det optimala antalet (387) medlemmar - en indikation på att
uppgraderingen infriat målsättningen.

Medlemsregistret

Anmäl förändringar till styrelsen/Kenneth Jangmalm.

Bonuskanaler

De tolv ( 12) "bonuskanaler" vi just nu har utan kostnad försvinner inom kort.

Triax-boxen

Med Triax-boxen (kostar 710 kronor inkl moms) kopplad till Tjock-TV får man
digital-TV- bild och bl a snabbare sidväxling för textsidorna.
En annan fördel är EPG = TV-guide - här hittar Du alla dagens program/tider!
Boxen är även ett bra komplement till Platt-TV utan inbyggd digitalmottagare och till de med T - mottagare (tar bara emot upptill 8 kanaler digitalt).
Platt-TV med inbyggd C-digitalmottagare = alla kanaler digitalt.
Triaxboxen säljs hos Sydantenn , Danska Vägen.

Tilläggstjänster

Sydantenn återkommer inom kort med diverse erbjudanden.

Informationskanal

Föreningen kommer att få information via Sydantenns informationskanal i TV:n.

"Dålig" - TV-bild
(Felanmälan)

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 får betala ev. "hembesök" från Sydantenn.

Enkät

Styrelsen återkommer under våren med enkät om vårt TV-basutbud.

Textade program

Du vet väl att många program är textade TV1= sid 199 TV2=299 TV4=890 etc.

Inköp

Föreningen behöver ersättare för Stefan Larsson - 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.

Resultat 2008

Vid stämman i april 2008 räknade styrelsen med att 2008:års resultat skulle
bli noll kronor dvs varken vinst eller förlust - preliminära siffror tyder på att
lämnad prognos kommer att infrias.

Fastighetsförsäljningar

Överlåtes inte medlemskapet på ny ägare krävs skriftlig uppsägning till styrelsen.
Utträde är villkorat av att bortkoppling från föreningens kabelnät skett.
Bortkoppling beställes av medlemmen hos Sydantenn och betales av medlemmen.
Kostnaden för bortkoppling är f n ett fast pris, kronor 2.750 inkl moms.
Använd Överlåtelseblanketten.Saknas den - rekvirera från styrelsen.
Blanketten finns även att skriva ut från www.videdalshus.se

Fjärrvärmeväxlare

Diskussioner pågår med Eon Värme gällande dels rabatt på serviceavtal och dels
erbjudande vid byte av fjärrvärmeväxlare.

Behöver Du innan avtalet med Eon är helt klart byta din värmeväxlare?
Kontakta då Gösta Hallgren så undersöker han om Du redan nu kan få tillgång
till de villkor som skall gälla i kommande avtal.

Tänk på att ROT-avdrag gäller för arbetskostnaden vid byte av värmeväxlare.
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Hastigheten 10/10 Mbit/s har varit tillgänglig sedan 2009.01.15.
Från och med 2 februari var 100/100 Mbit/s tillgänglig.

Styrelsen har ingen uppfattning om hur 100/100 Mbit/s fungerat -- Du som
har denna tjänst bedes kontakta styrelsen för information.
Aktivering

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".

Modem

Några medlemmar har ännu inte hämtat sina nya modem hos Sydantenn. Hämta det nu!

Startavgift

Startavgift/anslutningsavgift för bredband är Noll kronor i första hand t o m 2009.04.30.

Debiteringar

Fakturor med felaktiga belopp har distribuerats från Bahnhof.
Enligt uppgift skall ändringar nu ha skett - Du kan kolla ditt mellanhavande - gör så här:
Gå in på www.bahnhof.se
Klicka på privat
Klicka på REDAN KUND
Ange ditt Kundnummer och Kundlösenord (Står på fakt från Bahnhof)
Logga in

Nu skall Du kunna se ditt konto/Kunduppgifter - stämmer det inte med
din beräkning - kontakta Bahnhof.
Visas ett saldo - ej fakturerat - kolla då detta genom att från 774 kr (6 mån*129) dra av
det belopp Du redan betalt för 2009 från 15 jan.Första deb.period verkar gälla 6 mån.
Beskrivningen ovan gäller 10/10 Mbit/s - vid 100/100 Mbit/s blir det andra värden.

Den diskussion som nu pågår med Bahnhof/Sydantenn gäller om det nya lägre priset
skall gälla från 2009.01.01 eller tidigast från 2009.01.15 - vi återkommer.
Tips/webmail

Du som har .sydnet.net - adress kan ta fram dina mejl från andra datorer än din hemdator.
Prova följande t ex från en granne eller från Videdalsbiblioteket:
Gå in på www.bahnhof.se
Klicka på privat
Klicka på REDAN KUND
Klicka på webmail
Ange Användarnamn och Lösenord - uppgifterna finns på info Du
fått från Sydnet/Bahnhof.
Logga in - Nu skall Du ha tillgång till dina mejl och Du kan sända nya.

Mejlhantering enligt ovan bör fungera på samma sätt från t ex Kanarieöarna!
Tips/dagens TV

Gå in på www.dagenstv.com - där finns uppgifter om de flesta kanalerna.

Tips/trådlöst nät

Komplettera med Router. Fördel bl a att Du inte behöver dra långa kablar.
Du kan med bärbar dator kolla Internet och mejl i t ex uterummet.

ORDINARIE
FÖRENINGSSTÄMMA

Reservera tisdagen 19 maj 2009 för årets ordinarie föreningsstämma.
Vi startar kl 18.30 med insläpp/registrering från 18.00.
Kallelse kommer!

MED HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN i VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING
www.videdalshus.se
Har Du frågor till styrelsen är Du alltid välkommen att ställa de till:

Uno Alpfors

040-492483

uno.alpfors@swipnet.se

Gösta Hallgren

040-499759

gostahallgren@sydnet.net

Kenneth Jangmalm

040-492526

kenneth.jangmalm@sydnet.net

