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Videdalshus	  Ekonomisk	  Förening	  (VEF)	  
Information	  till	  medlemmarna	  

Infoblad	  1	  -	  Sommar	  2013	  

Årsstämma	  den	  21	  maj	  2013	  
Protokollet	  bifogas.	  
Beslut	  togs	  om	  att	  årsavgiften	  för	  2014	  
kommer	  att	  vara	  2.400kr,	  det	  vill	  säga	  
200kr	  lägre	  än	  för	  2012	  och	  2013.	  
	  

Ny(gammal)	  styrelse!	  
På	  årsstämman	  valdes	  hela	  styrelsen	  
från	  det	  gånga	  året	  om	  och	  
kompletterades	  med	  ett	  tillskott	  i	  form	  
av	  Ali	  Veysel	  som	  suppleant.	  
Läs	  mer	  om	  oss	  på	  andra	  sidan!	  
	  

Nyinflyttad	  i	  området?	  Funderar	  
på	  att	  sälja?	  
Du	  har	  inte	  missat	  att	  fylla	  i	  och	  lämna	  in	  
en	  överlåtelseblankett,	  va?	  
Enligt	  föreningens	  stadgar	  ska	  en	  
blankett	  fyllas	  i	  och	  skrivas	  under	  så	  att	  
medlemskapet	  i	  VEF	  går	  över	  till	  nya	  
fastighetsägarna.	  Detta	  är	  viktigt	  för	  att	  
vi	  ska	  kunna	  hålla	  vårt	  medlemsregister	  
uppdaterat.	  	  
Blanketten	  hittar	  du	  på	  webbplatsen	  
www.videdalshus.se.	  Du	  kan	  också	  
kontakta	  Anna	  eller	  Uno	  i	  styrelsen	  för	  
att	  få	  en.	  Kontaktinformation	  finns	  på	  
andra	  sidan.	  
	  

Namnändring?	  Ärvt	  bostaden?	  
Även	  i	  dessa	  fall	  är	  det	  av	  vikt	  att	  du/ni	  
kontaktar	  föreningens	  sekreterare	  Anna	  
så	  att	  hon	  kan	  uppdatera	  
medlemsregistret!	  Kontaktinformation	  
finns	  på	  andra	  sidan.	  

	  

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

Bredband	  
Föreningen	  har	  bra	  pris	  på	  bredband	  
genom	  Bahnhof.	  Vill	  du	  veta	  mer	  eller	  
teckna	  avtal	  så	  hör	  av	  dig	  till	  Sydantenn	  
(se	  ovan)	  eller	  Bahnhof	  direkt	  .	  Bahnhof	  
nås	  på	  08-‐555	  771	  50	  eller	  
www.bahnhof.se.	  	  
	  

Förmåner	  
Genom	  att	  du	  är	  medlem	  i	  VEF	  har	  du	  en	  
del	  förmåner.	  Dessa	  hittar	  du	  på	  
www.videdalshus.se.	  	  
Vi	  i	  styrelsen	  tar	  gärna	  emot	  tips	  på	  
företag	  eller	  aktiviteter	  som	  ni	  
medlemmar	  skulle	  vilja	  att	  vi	  försökte	  få	  
till	  förmånsavtal	  med/för.	  	  
Har	  du	  något	  du	  vill	  erbjuda	  oss?	  Ta	  
kontakt!	  
	  

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

	  

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.	  	  
	  

	  

Styrelsen	  2013/2014	  
Uno	  Alpfors	  –	  Ordförande.	  70	  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.	  36	  år	  gammal.	  Bor	  med	  sambo	  och	  två	  katter.	  
Jobbar	  med	  dricksvatten	  som	  utredningsingenjör	  på	  VA	  SYD.	  Har	  många	  intressen	  där	  
de	  flesta	  är	  kreativa.	  Tycker	  också	  om	  att	  springa.	  
Mats	  Lundqvist	  –	  Föreningens	  TV-‐kontaktman.	  53	  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.	  70	  år	  fyllda.	  Bosatt	  i	  området	  sen	  1995.	  Pensionerad	  
Malmöpolis	  som	  tycker	  om	  släktforskning.	  
Siv	  Léonarde	  –	  Ledamot.	  69	  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.	  	  
Ali	  Veysel	  –	  Suppleant.	  47	  år	  gammal.	  Har	  bott	  i	  området	  sen	  1991.	  Arbetar	  på	  Akzo	  
Nobel.	  Både	  tittar	  på	  och	  utövar	  sport.	  	  

	  

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	  
Ali	  Veysel	   0733-‐16	  63	  94	   ali.veysel66@hotmail.com	   Mandelpilsg.	  12	  
	  
	  

Styrelsen	  passar	  på	  att	  önska	  er	  alla	  en	  fortsatt	  bra	  sommar!	  


