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Flügger färg (Jägersro och Stora Bernstorp) lämnar bland annat 20 % rabatt på färg – se bifogade
förteckning. GÓ BODEN – Konditori & Café – 10 % vid köp för minst 50 kronor / per tillfälle.
Erbjudande om el från Skellefteå Kraft distribuerades i början av december – observera att bland annat
EON debiterar Årsavgift f n 345 konor inkl moms – Skellefteå Kraft tar inte ut någon Årsavgift.
Med dagens förutsättningar är styrelsens bedömning att medlemmar med en årsförbrukning av el om
ca 4.000 kWh minskar sina kostnader med ca 400 kronor per år vid övergång från EON till Skellefteå
Kraft. Kostnaden för elöverföring/nätavgift är samma oavsett el-leverantör – faktura på denna del
kommer från EON som äger nätet.
Om Du inte redan har avtal med Skellefteå Kraft – jämför med Skellefteå Krafts (www.skekraft.se)
priser när det är tid för ny avtalsperiod hos din nuvarande el-leverantör – tag hänsyn till ev. Årsavgift.
Uppgifter om rabatter mm finns på www.videdalshus.se som löpande uppdateras med eventuella
förändringar.
Extrakort till hela digitala Basutbudet är kort utöver första Programkortet och det kostar att hyra
kronor 155:00 inkl moms per år / 12-månadersperiod. Första Programkortet kostar kronor 199:00 per
år / 12-månadersperiod – detta pris är fast till 2013.12.31.
TV-kanalen Axess skall vara tillgänglig digitalt utan Programkort om man har TV med inbyggd
digitalmottagare DVB-T – f n utrustningsfel hos Sydantenn - preliminärt åtgärdat 2009.12.18.
Bredbandstjänsten 25/10 Mbit/s är nu tillgänglig. Kostnaden är samma som för 100/100 Mbit/s d v s
179 kr/månad inkl moms men den enkla/billigare typen av modem går att använda.
PVR-boxar (inspelningsbar HD-digitalbox ) finns i lager från 2010.01.04 - kontakta Sydantenn ,
butiken Danska vägen eller per telefon 040-14 18 80 för mer information.
Om frågan vid kanalsökningen (utan Programkort) är –” Egen antenn” alternativt ”Kabel-TV” så skall
”Egen antenn” markeras om man söker DVB-T-kanalerna (12 st) och ”Kabel-TV” markeras om man
söker DVB-C-kanalerna (8 st) – se Kanalplanen. Beteckningarna kan variera beroende på olika TV.
Fakturorna distribuerades i början av december – styrelsen vädjar till alla medlemmar att betala senast
på förfallodagen så att vi kommer ifrån extraarbetet med påminnelser och ev inkassoförfarande etc.
Tillsammans med fakturan har medlemskort distribuerats. Tryckningen har gjorts av medlem utan
kostnad för VEF vilket vi tackar för. Visa upp kortet diskret före betalning i de butiker vi har rabatter.
Det händer att TV-kanaler är borta kortare och ibland längre tid – ring Sydantenn på 040-14 18 80 och
påpeka (efter kontroll gjorts hos granne/grannar) – Sydantenn behöver information från oss medlemmar för att kunna åtgärda fel som kan lokaliseras till Sydantenns utrustning.
Budgeten för år 2009 fastställdes i maj 2008. Årsavgiften (2.000 kronor per medlem) för 2009
beräknades komma att understiga det verkliga avgiftsbehovet för att uppnå en balanserad budget.
För tillfället är styrelsens prognos att resultatet för 2009 blir något bättre än det som budgeterats.
Antalet medlemmar är 379 st motsvarande 98 % av optimala antalet.
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