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Juli 2014
Ny styrelse.

50 års firande?!

Efter årsstämman den 20 maj 2014, så består
styrelsen av 5 ordinarie ledamöter och en
suppleant.
Uno Alpfors, ordförande (förhandlingar och
ekonomidelar).
Mats Lundqvist, v. ordförande och kassör.
Johan Wångklev, sekreterare.
Bengt-Olof Andén, ledamot, medlemsregisteransvarig
Ali Veysel, ledamot, TV-kontaktman kvällstid
tel. 0733-166394.
Madeleine Collin, suppleant.

Videdalshus Ekonomisk Förening fyller 50 år i
år. På årsstämman lyftes intresset om att
arrangera någon form av gemensamt
firande i sommar.
Arne Johansson (040-499713) har tagit på sig
att få ihop arrangemanget. Föreningen bistår
med en summa pengar. Tid och plats
informeras när/om allt går i hamn. Kontakta
Arne eller Ali Veysel i styrelsen om ni vill
bistå med hjälp och idéer.

--Vi tackar Anna Järvegren Meijer och
Siv Léonarde för deras arbete i styrelsen,
som de nu lämnar.

Årsavgift.
Årsavgiften för 2015 är fastställd till 2400kr.
Däremot har höjning av kanalavgifter sedan
skett, VEF strävar efter att balansera utgifter
mot inkomster, så först vid årsskiftet kan vi
avgöra hur det blir 2016.

Felanmälan.
Vid fel och brister eller andra frågor om nätet.
Kontakta Sydantenn dagtid på 040-141880.
Efter kontorstid, kontakta Ali Veysel 0733166394.
Vi bifogar ritning på TV uttaget i väggen. Där
kåpan får avtagas vid tapetsering, men inte
bryta ledning/kontakter i väggen.

Kanalplan.

Råttor.

Sedan den 29 mars i år har TV4 ändrat lite i sitt
kanalutbud. TV4 Sport Xtra HD utgick och
ersattes med Nya TV4 Sport HD. TV4 Sport
utgick och ersattes med TV12.

Har ni problem med råttor eller ser råttor på er
tomt – kontakta ert försäkringsbolag. De har
avtal med Anticimex eller annan skadedjursbekämpningsfirma. Vi får alla hjälpas åt – har
en råttor har alla i grannskapet det!

I avtalsförhandlingen mellan VEF och
Sydantenn bestämdes det att Bahnhof inte skall
ta ut någon fakturaavgift från och med den 1
januari 2013 från de av VEF:s medlemmar som
är Bahnhof kunder.

Rabatter vid inköp.
På vår hemsida finns en sammanställning över de rabatter som medlemskortet i VEF ger. Kontakta
Ali Veysel i styrelsen om ni har tips och/eller frågor om rabatterna.
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Ägarbyte.
När ni skall sälja Er fastighet som medlem i VEF, så kan medlemskapet överlåtas utan kostnad. Nye
ägaren betalar till säljaren, de månader som återstår av året. Årsavgiften är som tidigare nämnt
2400kr. Man får tillgång till områdets kabelnät (ca 20 kanaler) och har rätt att teckna förmånligt
bredbandsavtal med Bahnhof (mot extra kostnad). Denna information är lämplig att lämna över. På
hemsidan (videdalshus.se) finns överlåtelseblankett och ett förtydligande om hur man går till väga
under en försäljning av sin fastighet. Blanketten lämnas till Bengt-Olof Andén som ni når på 04049 41 36, om ni har frågor på detta.
På vår hemsida finns mycket information om föreningen. Här når ni alla i styrelsen via mail.
(videdalshus.se)

Att tänka på om TV-uttaget

Styrelsen
Uno Alpfors
Johan Wångklev
Mats Lundqvist
Bengt-Olof Andén
Ali Veysel
Madeleine Collin

040-492483
0707-580495
0703-284468
040-494136
0733-166394
0708-520199

uno.alpfors@swipnet.se
johan.wangklev@telia.com
mats.lundqvist@bahnhof.se
daggpilen@hotmail.com
ali.veysel66@hotmail.com
madeleine.collin@polgara.se

Gråvideg. 8D
Rudhögsg. 55
Gråvideg. 10A
Daggpilsg. 19
Mandelpilsg. 12
Stamgatan 10

VEF:s styrelse passar på att önska Er alla en fortsatt skön sommar !
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