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Årsstämman	  2011-‐05-‐25	  
Protokollet	  bifogas.	  
	  
Årsavgiften	  för	  2012	  beslutades	  öka	  
med	  200	  kr	  till	  2600	  kr/år.	  	  
	  
Kanalutbudet	  kommer	  att	  ändras	  så	  att	  
RTL	  utgår	  och	  Kanal	  9	  tillkommer.	  Se	  
mer	  i	  bifogad	  information	  från	  
Sydantenn.	  

	  

Arbets-	  och	  ansvarsfördelning	  
inom	  nya	  styrelsen	  
Uno	  Alpfors	  –	  ordförande,	  ansvarar	  för	  
bland	  annat	  uppsägningsärenden	  
Mats	  Lundqvist	  –	  vice	  ordförande,	  
kontaktman	  med	  ansvar	  för	  TV-‐frågor	  
(se	  mer	  under	  rubriken	  TV)	  samt	  inköp	  
och	  rabatter	  
Anna	  Järvegren	  Meijer	  –	  sekreterare,	  
handlägger	  överlåtande	  av	  medlemskap	  
Bengt-Olof	  Andén	  –	  ledamot,	  ansvarar	  
för	  inköp	  och	  rabatter	  

	  

Tack!	  
Den	  nya	  styrelsen	  vill	  tacka	  den	  gamla	  
för	  insatserna	  under	  det	  gångna	  året.	  Ett	  
särskilt	  tack	  riktas	  till	  Kenneth	  
Jangmalm	  som	  under	  många	  år	  
förtjänstfullt	  arbetat	  inom	  föreningen.	  
Kenneth	  har	  bland	  annat	  varit	  
sekreterare	  och	  haft	  hand	  om	  
hanteringen	  av	  felanmälningar	  gällande	  
TV	  och	  bredband.	  Tack!	  

	  

TV	  
I	  april	  gick	  styrelsen	  ut	  med	  en	  enkät	  om	  
det	  framtida	  tv-‐utbudet.	  42%	  (160	  
medlemmar)	  besvarade	  enkäten.	  97%	  
av	  dessa	  ville	  att	  styrelsen	  skulle	  arbeta	  
för	  en	  gemensam	  lösning	  av	  TV	  och	  
bredband	  för	  medlemmarna	  även	  efter	  
2013-‐12-‐31.	  Två	  tredjedelar	  av	  de	  som	  
svarade	  tycker	  att	  basutbudet	  är	  Bra	  
eller	  Mycket	  bra.	  Flest	  medlemmar	  ville	  
att	  Kanal	  9	  skulle	  läggas	  till	  i	  basutbudet	  
och	  att	  RTL	  skulle	  tas	  bort.	  
	  
Se	  också	  bifogad	  information	  från	  
Sydantenn.	  
	  
Vid	  felanmälan	  av	  TV	  och/eller	  
bredband	  under	  ordinarie	  kontorstid	  
nås	  Sydantenn	  på	  040-‐141880.	  
Felanmälan	  efter	  Sydantenns	  kontorstid	  
görs	  till	  Mats	  Lundqvist	  (0703-‐284468).	  

	  

Förändringar	  i	  ägande?	  
För	  att	  hålla	  medlemsregistret	  
uppdaterat	  ber	  vi	  er	  alla	  att	  anmäla	  
förändringar	  till	  styrelsens	  sekreterare	  
Anna	  Järvegren	  Meijer.	  Vi	  ser	  gärna	  att	  
nya	  ägare	  övertar	  medlemskapet	  i	  
föreningen.	  
Kontaktinformation	  finns	  på	  andra	  
sidan.	  
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Vår	  hemsida	  
Ni	  glömmer	  väl	  inte	  vår	  hemsida?	  Ni	  
hittar	  den	  på	  www.videdalshus.se.	  
Kom	  gärna	  med	  förslag	  och	  synpunkter	  
på	  hur	  vi	  ska	  utveckla	  hemsidan.	  

	  

Parkering	  på	  områdets	  gator	  
Styrelsen	  vill	  passa	  på	  att	  uppmana	  
medlemmarna	  att	  inte	  parkera	  på	  
områdets	  gator	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  
Räddningstjänsten	  får	  svårt	  att	  komma	  
till	  vid	  en	  eventuell	  insats.	  	  

	  

Rabatter	  vid	  inköp	  
På	  vår	  hemsida	  finns	  en	  
sammanställning	  över	  de	  rabatter	  som	  
medlemskortet	  i	  VEF	  ger.	  Observera	  att	  
det	  inte	  längre	  ges	  några	  rabatter	  hos	  
herrfrisören	  på	  Videdals	  torg.	  
	  
Kontakta	  Gösta	  Hallgren	  om	  ni	  har	  
frågor	  om	  avtalet	  gällande	  el	  med	  
Skellefteå	  Kraft.	  
	  
Om	  du	  vill	  prata	  om	  rabatterna	  
kontakta	  gärna	  Mats	  Lundqvist	  eller	  
Bengt-‐Olof	  Andén.	  

	  

Styrelsen	  2011/2012	  
Uno	  Alpfors	  –	  Ordförande.	  68	  år	  gammal.	  Skeppsbyggare,	  maskiningenjör,	  
marknadsekonom	  och	  har	  arbetat	  inom	  taktäckningsbranschen	  med	  bland	  annat	  
utbildningar	  och	  kontroller.	  Även	  ledamot	  i	  Rb	  Brf.	  Malmöhus	  14.	  Boendet	  och	  
hemmiljön	  intresserar	  mycket	  och	  har	  lett	  till	  ett	  engagemang	  för	  TV	  och	  bredband	  i	  
området	  till	  bästa	  pris.	  	  
Anna	  Järvegren	  Meijer	  –	  Sekreterare.	  34	  år	  gammal.	  Är	  utredningsingenjör	  på	  VA	  SYD	  
och	  arbetar	  med	  dricksvatten.	  Bor	  med	  sambo	  och	  två	  katter.	  	  Van	  vid	  föreningsarbete	  
från	  bland	  annat	  politiskt	  engagemang	  och	  den	  fredsutbildande	  organisationen	  CISV.	  
Mats	  Lundqvist	  –	  Föreningens	  TV-‐kontaktman.	  51	  år	  gammal.	  Arbetar	  som	  
arbetsledare	  i	  Malmö	  Stad.	  Har	  ett	  stort	  engagemang,	  lyssnar	  och	  ger	  bra	  information.	  
Ser	  lösningar	  där	  andra	  ser	  problem.	  Vill	  jobba	  för	  att	  vårt	  kanalutbud	  ska	  bli	  så	  bra	  
som	  möjligt.	  
Bengt-Olof	  Andén	  –	  Ledamot.	  68	  år	  gammal.	  Bosatt	  i	  området	  sen	  1995.	  Pensionerad	  
Malmöpolis.	  

	  

Styrelsen	  
Uno	  Alpfors	   040-‐492483	   uno.alpfors@swipnet.se	   Gråvideg.	  8D	  
Anna	  Järvegren	  Meijer	   040-‐484060	   anna@videdalshus.se	   Daggpilsg.	  34	  
Mats	  Lundqvist	   0703-‐284468	   mats.lundqvist@bahnhof.se	   Gråvideg.	  10A	  
Bengt-‐Olof	  Andén	   040-‐494136	   daggpilen@hotmail.com	   Daggpilsg.	  19	  
Valberedning	  
Gösta	  Hallgren	   040-‐499759	   gostahallgren@sydnet.se	   Lappvideg.	  4	  
Lars	  Eckersand	   040-‐490905	   lars.41@hotmail.com	   Stamg.	  5	  
Resursperson	  
Eber	  Ohlsson	   Kontaktas	  via	  www.videdalshus.se	   Svedhögsg.	  18	  
	  

Styrelsen	  passar	  på	  att	  önska	  er	  alla	  en	  riktigt	  skön	  sommar!	  


