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TV – i februari byter vi teveleverantör
I förra veckan fick ni alla hem information om vad som ska hända på TV-fronten. Bredbandsbolaget
tar över, och därmed förändras TV-utbudet.
Föreningen står för det så kallade ”Grundpaketet” - T1 Bas. Det ingår alltså i din avgift till
föreningen. Det kommer att förändras till det sämre, det blir alltså färre kanaler än vad vi har nu. Vi
har i styrelsen försökt förhandla oss till samma utbud som vi har nu till samma avgift, men det har
tyvärr inte fungerat. I styrelsen stod vi inför bekymret att antingen välja ett sämre utbud – och betala
samma som vi gör idag - eller välja ett större utbud (T2 Flex) och betala 70 000 kr mer per år.
Vi tyckte att 70 000 kr var en för stor summa att besluta om utan årsstämmans medgivande. Vi
valde alltså i nuläget det sämre utbudet till samma pris, och hänskjuter frågan om vi alla gemensamt
ska betala för ett större utbud till stämman i maj. Så till dess är det alltså upp till varje medlem om
man vill köpa på sig ett antal fler kanaler, precis så som det informerades om i Bredbandsbolagets
brev/broschyr.
Som alltid står vi till ert förfogande för frågor och synpunkter, men i första hand kommer ni att
kunna lösa de flesta frågor, t ex vilka kanaler/paket ni vill ha, med Bredbandsbolaget.
Styrelsen.
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Vi gör vårt bästa – för ert bästa.

