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Extra	  föreningsstämma	  den	  5	  
november	  2012	  
På	  den	  extra	  föreningsstämman,	  som	  
avhandlade	  föreningens	  framtida	  tv-‐
distribution,	  fastställdes	  röstlängden	  till	  
114	  röster	  (av	  379	  möjliga).	  	  
Det	  viktigaste	  beslutet	  som	  stämman	  
röstade	  igenom	  var	  att	  styrelsen	  fick	  i	  
uppdrag	  att	  teckna	  bindande	  avtal	  med	  
Sydantenn	  gällande	  till	  och	  med	  år	  2018.	  
Detta	  avtal	  är	  nu	  tecknat!	  
Avtalet	  innebär,	  om	  inget	  oförutsett	  
inträffar,	  att	  det	  finns	  utrymme	  för	  en	  
sänkning	  av	  årsavgiften	  för	  2014	  med	  ca	  
200kr.	  	  
Avtalet	  innebär	  också	  en	  förändring	  av	  
kanalutbudet	  redan	  från	  1	  januari	  2013.	  
Kanalerna	  TV10,	  TV11	  och	  TV4	  Fakta	  
tillkommer	  medan	  Eurosport	  utgår.	  	  
Protokoll	  från	  extrastämman	  och	  en	  
kanalplan	  från	  Sydantenn	  bifogas	  
Infobrevet.	  
	  

Årsavgiften	  för	  2013	  
Fakturorna	  för	  2013	  års	  årsavgift	  
(2600kr)	  har	  delats	  ut.	  Tänk	  på	  att	  
denna	  ska	  vara	  betald	  till	  den	  31	  januari.	  	  
Titta	  gärna	  på	  adresseringen	  av	  fakturan	  
för	  att	  kontrollera	  att	  vi	  har	  rätt	  
uppgifter	  om	  dig/er	  i	  vårt	  
medlemsregister!	  Meddela	  Anna	  i	  
styrelsen	  (kontaktuppgifter	  sist	  i	  
Infobrevet)	  om	  vi	  har	  fel	  på	  ditt/ert	  
namn	  eller	  om	  namn	  fattas	  i	  det	  fall	  ni	  är	  
fler	  ägare	  till	  fastigheten.	  
	  

Om	  enkäten	  
För	  att	  kunna	  föreslå	  den	  extra	  
föreningsstämman	  den	  lösning	  på	  
framtida	  tv-‐distribution	  som	  skulle	  
gagna	  de	  flesta	  medlemmars	  intressen,	  
valde	  styrelsen	  att	  tidigare	  i	  höstas	  dela	  
ut	  en	  enkät	  till	  alla	  medlemmar.	  Vi	  fick	  in	  
svar	  från	  62%	  av	  medlemmarna	  och	  
detta	  är	  nytt	  rekord	  för	  föreningen	  när	  
det	  gäller	  enkätsvar!	  Tack	  för	  visat	  
engagemang!	  
Enkätsvaren	  visade	  att	  nästan	  60%	  har	  
fler	  än	  en	  tv	  ansluten,	  att	  ca	  en	  tredjedel	  
har	  programkort	  för	  digital	  mottagning,	  
att	  drygt	  hälften	  inte	  funderar	  på	  att	  
skaffa	  möjlighet	  till	  digital	  mottagning	  
och	  att	  bara	  var	  femte	  har	  egna	  avtal	  
med	  Sydantenn	  om	  tilläggsutbud.	  Ca	  
75%	  har	  bredband	  och	  två	  tredjedelar	  av	  
dem	  har	  Bahnhof	  som	  leverantör.	  	  
Nio	  av	  tio	  anser	  sig	  ha	  bra	  eller	  ok	  TV-‐
bild.	  93%	  anser	  att	  det	  analoga	  
kanalutbudet	  är	  ok,	  bra	  eller	  mycket	  bra.	  
Medelbetyget	  blev	  3,5,	  alltså	  mellan	  ok	  
och	  bra.	  	  
	  

Dålig	  bild	  
I	  samband	  med	  enkäten	  påpekade	  ett	  
antal	  medlemmar	  att	  de	  hade	  dålig	  tv-‐
bild.	  Sydantenn	  gjorde	  servicebesök	  hos	  
dem	  som	  ville/kunde	  ta	  emot	  besök.	  I	  ett	  
av	  fallen	  berodde	  den	  dåliga	  tv-‐bilden	  på	  
störning	  ute	  i	  kabelnätet	  men	  i	  alla	  de	  
andra	  var	  problemet	  något	  internt,	  
exempelvis	  att	  antennsladden	  var	  
gammal	  och/eller	  skadad.	  	  
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Parkeringsbestämmelser	  
På	  förekommen	  anledning	  vill	  vi	  upplysa	  
medlemmarna	  om	  att	  vårt	  område	  lyder	  
under	  generella	  
parkeringsbestämmelser.	  Detta	  innebär	  
bland	  annat	  att	  du	  bara	  får	  parkera	  på	  
gatorna	  i	  högst	  24	  timmar	  i	  följd	  på	  
vardagar	  utom	  vardag	  före	  sön-‐	  eller	  
helgdag.	  Du	  får	  inte	  heller	  ställa	  bilen	  på	  
cykel-‐	  eller	  gångvägar.	  Om	  du	  vill	  veta	  
mer	  finns	  en	  länk	  till	  en	  broschyr	  från	  
Transportstyrelsen	  att	  hämta	  på	  
www.videdalshus.se.	  .	  	  
	  

Var	  snäll	  och	  håll	  dina	  husdjur	  
under	  uppsikt!	  
Styrelsen	  har	  fått	  ta	  emot	  klagomål	  på	  
lösspringande	  katter	  i	  området.	  
Medlemmar	  har	  klagat	  på	  bajs	  i	  
trädgårdar	  och	  en	  medlem	  har	  fått	  ta	  sin	  
egen	  katt,	  som	  hålls	  kopplad	  i	  
trädgården,	  till	  veterinären	  då	  katten	  
blivit	  biten	  av	  en	  annan	  som	  sprungit	  lös.	  
Glöm	  inte	  heller	  plocka	  upp	  efter	  din	  
hund!	  Det	  finns	  tyvärr	  mycket	  hundbajs	  i	  
området…	  
	  

Inbrott	  
I	  somras	  hade	  några	  av	  våra	  medlemmar	  
inbrott	  i	  sina	  hus.	  Under	  hösten	  har	  
andra	  hus	  i	  närheten	  haft	  besök	  av	  
inbrottstjuvar.	  Tänk	  på	  att	  inte	  förvara	  
värdesaker	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  de	  är	  
lättåtkomliga	  för	  inbrottstjuvar.	  
	  

Snöskottning	  
Om	  du	  behöver	  hjälp	  med	  snöskottning	  i	  
vinter	  är	  Fredriks	  Gräv	  &	  Schakt	  (nås	  på	  
0709-‐15	  66	  72)	  ett	  företag	  som	  flera	  
medlemmar	  anlitat.	  	  
	  

	  

Ansvar	  vid	  skada	  på	  kabelnätet	  
Tänk	  på	  att	  du	  själv	  är	  ansvarig	  för	  
skador	  som	  uppstår	  ifall	  du	  skadar	  
kabelnätet	  i	  ditt	  hus,	  exempelvis	  vid	  
håltagning	  i	  golvet.	  Det	  kan	  också	  vara	  så	  
att	  dina	  grannar	  som	  ligger	  efter	  på	  
slingan	  påverkas	  av	  skadan.	  	  
	  

Tilläggsutbud	  
Om	  du	  önskar	  komplettera	  föreningens	  
kanalutbud	  kan	  Sydantenn	  erbjuda	  olika	  
slags	  tilläggspaket	  och	  –kanaler.	  
Kontakta	  Sydantenns	  kundservice	  på	  
040-‐601	  22	  22	  för	  att	  få	  veta	  mer	  eller	  
besök	  deras	  webbplats	  på	  
www.sydantenn.se.	  	  
	  

Programkort	  för	  digital	  
mottagning	  ger	  SVT1	  och	  SVT2	  i	  
HD	  
Om	  du	  har	  ett	  programkort	  från	  
Sydantenn	  för	  digitala	  sändningar	  kan	  
du	  få	  in	  SVT1	  och	  SVT2	  som	  HD-‐kanaler	  
på	  nr	  101	  respektive	  102.	  
	  

Textning	  på	  TV5	  Monde	  
Det	  går	  att	  få	  en	  del	  av	  programmen	  på	  
den	  franska	  kanalen	  TV5	  Monde	  textade	  
på	  engelska.	  Välj	  sida	  892	  på	  text-‐tv.	  	  
	  

Kornig	  bild	  på	  Nature/Crime	  
och	  TV5	  Monde	  
Om	  du	  har	  kornig	  bild	  på	  Nature/Crime	  
och	  TV5	  Monde	  kan	  en	  lösning	  vara	  att	  
byta	  till	  en	  nyare	  antennsladd.	  	  
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Bredbandets	  hastighet	  
För	  att	  kontrollera	  att	  ditt	  bredband	  
håller	  vad	  som	  lovas	  kan	  du	  kontrollera	  
hastigheten	  på	  www.bredbandskollen.se.	  
	  

Faktureringsavgift	  från	  Bahnhof	  
Bahnhof	  har	  felaktigt	  lagt	  på	  en	  
faktureringsavgift	  på	  fakturor	  till	  en	  del	  
av	  VEF:s	  medlemmar.	  Denna	  ska	  du	  inte	  
betala!	  Om	  du	  redan	  har	  betalt	  avgiften	  
kan	  du	  begära	  att	  få	  pengarna	  tillbaka	  då	  
vårt	  avtal	  inte	  medger	  faktureringsavgift.	  
	  

Synpunkter	  och	  idéer	  
När	  nu	  nytt	  avtal	  skrivits	  med	  Sydantenn	  
för	  de	  kommande	  6	  åren	  finns	  
möjligheter	  för	  styrelsen	  att	  lägga	  fokus	  
på	  andra	  frågor	  som	  kan	  vara	  till	  fördel	  
för	  föreningens	  medlemmar.	  Har	  du	  
synpunkter	  eller	  önskemål	  på	  vad	  vi	  ska	  
fokusera	  på	  får	  du	  gärna	  höra	  av	  dig	  till	  
någon	  av	  oss!	  
	  

Felanmälan	  av	  TV	  och	  bredband	  
Vid	  felanmälan	  av	  TV	  och/eller	  bredband	  
under	  ordinarie	  kontorstid	  nås	  
Sydantenn	  på	  040-‐14	  18	  80.	  Felanmälan	  
efter	  Sydantenns	  kontorstid	  görs	  till	  
Mats	  Lundqvist	  (0703-‐28	  44	  68).	  
	  

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.	  
Namnändringar	  är	  också	  bra	  att	  få	  in!	  
	  

Föreningens	  stadgar	  
Föreningens	  stadgar	  kan	  du	  få	  tag	  på	  
genom	  att	  antingen	  ladda	  ner	  dem	  från	  
VEF:s	  webbplats	  (www.videdalshus.se)	  
eller	  kontakta	  någon	  i	  styrelsen	  om	  du	  
hellre	  vill	  ha	  stadgarna	  direkt	  i	  
pappersform.	  	  
	  

Föreningens	  webbplats	  
Glöm	  inte	  att	  du	  hittar	  mer	  information	  
om	  föreningen	  på	  www.videdalshus.se.	  

Styrelsen	  
Uno	  Alpfors	   040-‐49	  24	  83	   uno.alpfors@swipnet.se	   Gråvideg.	  8D	  
Anna	  Järvegren	  Meijer	   040-‐48	  40	  60	   anna@videdalshus.se	   Daggpilsg.	  34	  
Mats	  Lundqvist	   0703-‐28	  44	  68	   mats.lundqvist@bahnhof.se	   Gråvideg.	  10A	  
Bengt-‐Olof	  Andén	   040-‐49	  41	  36	   daggpilen@hotmail.com	   Daggpilsg.	  19	  
Siv	  Léonarde	   040-‐49	  31	  69	   siv.leonarde@gmail.com	   Stamg.	  9	  
Johan	  Wånglev	   0707-‐58	  04	  95	   Johan.wangklev@telia.com	   Rudhögsg.	  55	  
	  

Styrelsen	  passar	  på	  att	  önska	  er	  alla	  en	  lagom	  snörik	  vinter!	  


