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Årsstämma den 23 maj 2012 
Protokollet bifogas. 

Årsavgiften för 2013 är beslutad att vara 
densamma som för 2012, alltså 2600kr. 

En extrastämma kommer att hållas i 
oktober/november. På extrastämman 
ska beslut tas om föreningens TV och 
bredband från 2014-01-01. 

 

Ny styrelse!  
På årsstämman valdes två nya 
medlemmar in i VEF:s styrelse:  
Siv Léonarde (ordinarie ledamot) och 
Johan Wångklev (suppleant).  

På andra sidan kan du läsa mer om 
styrelsens medlemmar. 

 

Sydantenn svarade på frågor 
Efter årsstämman svarade 
representanter från Sydantenn på frågor 
om TV-utbudet samt problem med TV- 
och bredbandsdistributionen. 

Medlemmar uppmanades att kontakta 
Sydantenn om utrustning från företaget 
inte lever upp till förväntningarna.  

 

Kostnad för programkort 
VEF:s medlemmar betalar 199kr/år för 
programkort till digitala tv-sändningar. 
Detta avtal med Sydantenn gäller till 
2013-12-31.  

 

Problem med dålig tv-bild?  
Det kan vara en bra idé att se över 
kablarna då dessa kan vara problemet 
om de är ca 10 år gamla eller äldre. Det 
är inte heller ovanligt att kablar skadats 
av dammsugning och andra stötar. Nya 
anslutningskablar ska vara av klass A 
(>85dB skärmning). 

 

VEF 2014 
Styrelsen har i dagsläget offerter från 
olika tv-distributörer att utvärdera och 
arbeta med för att säkra TV- och 
bredbandsdistributionen efter  
31 december 2013. 

 

Ändrade ägarförhållanden? 
För att hålla medlemsregistret 
uppdaterat ber vi er alla att anmäla 
förändringar till styrelsens sekreterare 
Anna Järvegren Meijer. Enligt 
föreningens stadgar ska en under-
tecknad överlåtelseblankett vara 
inkommen till styrelsen senast en 
månad efter tillträdesdatum för ny 
medlem. 

Överlåtelseblankett kan laddas ner från 
www.videdalshus.se eller fås genom 
kontakt med sekreterare Anna eller 
ordförande Uno. Kontaktinformation 
finns på andra sidan. 

 

 

http://www.videdalshus.se/
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Bredband genom Bahnhof 
Som medlem i VEF har du möjlighet att 
teckna bredbandsavtal med Bahnhof.  

10/10 Mbit/s kostar 129kr/mån 
100/10 Mbit/s kostar 179kr/mån 

Ungefär hälften av VEF:s medlemmar 
har bredband genom Bahnhof. 

 

 

Felanmälan av TV och bredband 
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). 

 

Föreningens webbplats 
Glöm inte www.videdalshus.se. 

Styrelsen 2012/2013 
Uno Alpfors – Ordförande. 69 år gammal. Skeppsbyggare, maskiningenjör, 
marknadsekonom och har arbetat inom taktäckningsbranschen med bland annat 
utbildningar och kontroller. Boendet och hemmiljön intresserar mycket och har lett till 
ett engagemang för TV och bredband i området till bästa pris.  
Anna Järvegren Meijer – Sekreterare. 35 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. 52 år gammal. Arbetar som 
arbetsledare i Malmö Stad. Är engagerad, lyssnar och ger bra information. Ser lösningar 
där andra ser problem. Jobbar för att vårt kanalutbud ska bli så bra som möjligt. 
Bengt-Olof Andén – Ledamot. 69 år gammal. Bosatt i området sen 1995. Pensionerad 
Malmöpolis som tycker om släktforskning. 
Siv Léonarde – Ledamot. 68 år gammal. Bott i området sen 1995. Gift med Bo. Har 
jobbat i åkeribranschen med löner och fakturering. Är aktiv inom föreningslivet i 
Malmö genom bowling. 
Johan Wångklev – Suppleant. Bor sedan 2008 i området med sambo och två barn. 
Jobbar i flygbranschen; både som steward och med fackliga frågor.  

 

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 
Siv Léonarde 040-493169 siv.leonarde@gmail.com Stamg. 9 
Johan Wånglev 0707-580495 Johan.wangklev@telia.com Rudhögsg. 55 

Valberedning 

Gösta Hallgren 040-499759 gostahallgren@sydnet.net 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 fortsatt bra sommar! 

http://www.videdalshus.se/

