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Från och med 1 oktober gäller Kanalplanen som distribuerades i början av denna
månad – ny kanalsökning behöver göras - Kanalplanen finns även på vår hemsida/sajt.
• Mottagning av hela det analoga basutbudet – kräver inget kort och inte heller
box/CA-modul – alltså ingen ändring från 1 oktober.
• För tillgång till hela det digitala basutbudet behövs från 1 okt – programkort och
Triaxbox alternativt för TV med DVB-C – programkort och CA-modul.
• Andra TV än de med DVB-C och kortfack måste kompletteras med Triaxbox även om
de har plats för CA-modul och kort – för tillgång till alla 22 kanalerna digitalt.
• Vill Du inte behålla din Triaxbox – pengarna tillbaka vid retur senast 2009.10.31
till Sydantenn.
• Priset för programkort är 199 kr per år/12 - månadersperiod. Enligt överenskommelse
med Sydantenn kommer priset inte att höjas förrän tidigast 2014.01.01.
• Sydantenn har ännu inte fastställt priset för Extrakort (programkort utöver det första
till hushållet/fastigheten) men det blir lägre än 199 kr per år/12 - månadersperiod.
• Vid överlåtelse av medlems fastighet kan boxar/CA-moduler säljas/överlåtas till ny
ägare – detsamma gäller kvarvarande tid på förskottsbetalt programkort/extrakort –
meddela Sydantenn vid överlåtelse.
• För mer information om vad kodningen av en del digitala kanaler innebär hänvisas till
informationen som delades ut i början av denna månad.
• Rabatten vid inköp hos Fog & Färg är ökad från 10 till 15 %.
• Som medlem i VEF kan man få rabatt i en del butiker – Vilka och inköpsvillkor
framgår av bilagan till förra ”Informationsbrevet” - finns även på www.videdalhus.se
- Gösta Hallgren hjälper tillfälligt föreningen men vi behöver någon som kan ta över
jobbet att träffa överenskommelser om rabatter med t ex damfrisör och
byggmaterialföretag.
• Bahnhof kommer enligt Sydantenn att kunna erbjuda bredband med 25/10 Mbit/s.
• Nya priset för bredband skall gälla från 2009.01.01 – har Du betalt det tidigare högre
priset - kontakta Bahnhof för korrigering.
• VEF behöver personer som vill svara för ”Hustips” - bl a förslag till medlemmarna på
lämpliga hantverkare, rabatterbjudanden vid inköp och t ex trivselåtgärder samt
uppgiften att vara VEF:s TV-kontaktperson gällande felanmälningar – efter arbetstid –
kontakta styrelsen.
• Kenneth Jangmalm är fortsatt föreningens TV-kontaktman/felanmälningar – under
arbetstid skall Sydantenn 040-14 18 80 kontaktas.
• TV-kanaler har varit borta kortare och ibland längre perioder – ring Sydantenn och
påpeka – alternativt mejla till info@sydantenn.se – gärna med kopia till
Kenneth Jangmalm – ju fler som hör av sig - ju snabbare kan rättelse förväntas.
• Styrelseledamoten Sven Holmquist har på egen begäran lämnat sitt uppdrag.
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