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Årsavgift för 2010
Fakturan förföll till betalning 2010-01-31. Ca 92 % har betalt vilket vi tackar för men tyvärr saknar vi
ännu betalning från ca 8 % av medlemmarna. Styrelsen utgår från att det är av misstag fakturan inte
reglerats och vi ser därför fram emot omgående betalning från berörda. Hantering av påminnelser,
inkasso och ev betalningsförelägganden innebär merarbete för föreningen/styrelsen samt kostnader som
kommer att vidarefaktureras på dem som är upphov till desamma.
• Resultatprognos för 2009

•

Styrelsens prognos för 2009 är att resultatet blir något bättre än det som budgeterats.
Prognos för 2010 och förslag till Budget för 2011 redovisas vid kommande ordinarie föreningsstämma.
Antalet medlemmar är 379 st motsvarande 98 % av optimala antalet.

•

Snöröjning - Gatukontoret prioriterar

•

Inköp

•

Information från Sydantenn

Vägar för viktiga samhällsfunktioner och t ex kollektivtrafiken har 1:a prioritering, större bostadsgator har 2:a
prioritering , gator med relativt lite trafik t ex villagator har 3:e prioritering -- vissa parkgångar snöröjs inte.
Enligt Gatukontoret började man snöröja villagator 2010-02-04 – t ex Stenkällevägen snöröjdes 2010-02-05.
Erbjudande om el från Skellefteå Kraft distribuerades i början av december 2009.
Om Du inte redan har avtal med Skellefteå Kraft – jämför med Skellefteå Krafts priser (tel 0910-77 25 50 eller
www.skekraft.se) när det är tid för ny avtalsperiod hos din nuvarande el-leverantör.
Observera att Skellefteå Kraft inte debiterar någon Årsavgift.

CA-modul för kodningssystemet Crypto Guard
Priset ökar från 750 till 995 kronor från och med 2010-04-01.
Observera att CA-modul endast kan användas till TV med kortläsare och inbyggd digitalmottagare DVB-C.
TV-kanalen Axess
Vi har sedan 2009-07-01 haft tillgång till denna kanal utan kostnad.
Från 2010-02-01 är kanalen inte längre gratis varför den skulle ha upphört i vårt kabelnät men Sydantenn har tills
vidare löst det så att kanalen finns okodad i analoga utbudet (K42) och via DVB-C.
Skaffa ny TV?
Den tidigare rekommendationen står fast det vill säga:
Platt-TV med digital och analog mottagning.
Inbyggd digitalmottagare DVB-T och DVB-C.
Kortläsare.
Ej operatörsbunden. HD-ready.
Många HDMI-anslutningar.
Extern DVB-C box (Triax-box) är ett alternativ.
Tilläggskrav:
MPEG 4 både för DVB-T och DVB-C samt CI+ (kan läsa HD-kanaler).

• Föreningens valberedning

Valberedningens arbete med förslag till styrelseledamöter pågår under ledning av Gösta Hallgren. Är Du
intresserad av (eller känner någon annan som är lämplig) att ingå i styrelsen som ledamot eller suppleant –
kontakta Gösta Hallgren eller Lars Eckersand – kontaktuppgifter – se nedan.
Vill Du deltaga i föreningen som ”Resursperson” – kontakta styrelsen.

•

TV-kanaler som saknas

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.

Styrelsen:
Uno Alpfors
Kenneth Jangmalm

Resurspersoner:

040-492483
040-492526

uno.alpfors@swipnet.se
Gråvidegatan 8 D
kenneth.jangmalm@sydnet.net Råkbogatan 12

Eber Ohlsson
Göran Holmqvist

Kontaktas via
Konsult

www.videdalshus.se
gaph@telia.com

Svedhögsgatan 18
Lärkbogatan 5

Gösta Hallgren
Lars Eckersand

040-499759
040-490905

gostahallgren@sydnet.net
lars.41@hotmail.com

Lappvidegatan 4
Stamgatan 5

Valberedning:

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

Önskas medlemmarna i Videdalshus Ekonomisk Förening ( VEF)
Malmö som ovan - STYRELSEN I VEF

