HD-TV hur bidde det med det?

(High Definition, en typ av TV-utsändning med mycket mer
detaljerad bild). Just nu är det för litet utbud av HD-kanaler för att
motivera utvecklingskostnaderna för att sända och ta emot HD. Det
är tveksamt om man kommer igång med sändningar under 2008 och
det troligaste är att det blir först under 2009.

Vinternytt

Nya boxar på gång

Just nu testar Varberg Energi nya typer av boxar, bl a en med
inbyggd hårddisk som också är HD-ready. Huruvida boxen har mer
än ett mottagarhuvud (två mottagarhuvud gör att du kan spela in på
en kanal samtidigt som du tittar på en annan) är ännu inte klart. Man
siktar på att ha testat färdigt den nya boxen i det tredje kvartalet
2008. Den beräknas kosta runt 2000 kr.

Utsättning vid grävarbeten

Fram tills avtal med leverantör för utsättningar vid grävarbeten och
liknande är klara ska kontakt tas med Hans Fredriksson (tel 0705-404
404) vid sådana tillfällen.

Reverser

De medlemmar som valt att betala in och inte låna till anslutningen
kommer att få sina reverser i retur. Varbergs Sparbank ombesörjer
att detta sker.

Områdesansvariga

Dessa ska du vända dig till avseende praktiska frågor kring SiDnets
fibernät.
Telefonnummer;
Ästad: Bernt Carlsson 0340-46002
Dagsås: Christian Carlsson 0340-45036
Frigärde: Fredrik Johansson 0340-44102
Risen: Fredrik Ryberg 0346-91044
Gödeby: Jens Gustafsson 0346-22144
Folkared: Erik Lindahl 0346-91200
Lastad: Örjan Svensson 0346-91014
Bråten: Jan-Bertil Borrbring 0340-44001

Första serviceavgiften är betald….

Och det mesta gick bra, någon betalade dubbelt och någon fick en
felaktig påminnelse, men i stort sett gick det bra. Driftskostnaden
består av en avgift till Varberg Energi på 25,-/månad samt
föreningens egna driftskostnader på 40,-/månad.
Du som inte har ett giltigt autogiromedgivande kommer i
fortsättningen att få en vanlig faktura där inbetalning till vårt
bankgiro ska göras. Fr o m fakturan med förfallodag 30/3 2008
kommer det att kosta 40;-/faktura eftersom denna hantering
innebär merarbete och högre kostnader för föreningen. Du som
INTE har ett gällande autogiro och INTE vill betala
manuellt via faktura, kontakta genast SiDnets kassör Bengt
Andersson (0340-44042) så får du nya autogiroblanketter.
Självklart tar föreningen inte ut någon avgift för de som betalar
automatiskt via autogirot.
De som inte betalar i tid får en påminnelse efter 10 dagar och då
även en påminnelseavgift på 40,-.
Har du mer funderingar kring betalningen, läs på nästa avisering
som skickas ut till alla!

Extra årsmöte

Den 25/10 hölls det extra årsmöte som hölls med tanke på den
ändring av stadgarna som togs på det första årsmötet den 1/6.
Mötet bevistades av 32 personer och ett enhälligt beslut om
stadgeändringen togs. De närvarande medlemmarna fick möjlighet
att ställa frågor och en del svar delges till samtliga medlemmar i
detta nyhetsbrevet.

Jag kan inte hitta mitt nummer på nätet

Skattereduktionen

Den skattereduktion som föreningen kommer att ansöka om hos
Skatteverket görs av föreningen gemensamt för alla medlemmar. Som
medlem behöver du alltså inte göra någonting. Något underlag
kommer heller inte att skickas ut till medlemmarna. Först när
deklarationsblanketterna skickas ut från Skatteverket kommer
reduktionen att finnas med på de förtryckta preliminära
deklarationsuppgifterna.
Senast den 1/3 2008 ska föreningen ha skickat in ansökan om
reduktionen. Reduktionen baseras på den faktiska kostnaden och inte
på den insats som betalats in av medlemmen.

Det blir ju så dyrt med serviceavgiften

Vill du tjäna in serviceavgiften är det ett bra steg att åtminstone byta
till IP-telefoni. Bara nätavgiften som du idag betalar för din fasta
telefon bör täcka kostnaderna för serviceavgiften. För farhågor om
inbrottslarm och trygghetslarm se nedanstående:

Hur går det med mitt larm om jag byter till IPtelefoni?

De flesta nya larm sänder sin larmsignal via en mobilsändare och inte
via det analoga telenätet. För att vara på den säkra sidan innan du
byter rekommenderar vi att ni kontaktar er larmfirma för att få reda
på vilken teknik som används och ifall den är kompatibel.

Trygghetslarm

Varbergs kommun har än så länge ingen IP-telefon som fungerar i
deras larmsystem men de hoppas få fram en inom kort. Det finns
lösningar med GSM-teknik (via mobiltelefonnätet) men det kan vara
problem med täckning och det är en dyrare teknik. Än så länge är
den analoga tekniken mer driftsäker och billig. Har du ett
trygghetslarm idag eller om du tror att du kan behöva ett inom en
snar framtid så vänta med att byta från ditt gamla abonnemang till ett
IP-abonnemang tills dess att du har pratat med kommunens
larmoperatörer. För att få tala med dem ringer du kommunens växel
på 0340-88000 och ber att få tala med någon av Larmoperatörerna.

Om du har bytt till IP-telefoni från fast telefoni, så trillar dina uppgifter bort från
registren. Du får själv ta initiativ till att få dem inlagda på nytt. Vad vi förstår baseras
uppgifterna i telefonkatalogen på information från Eniro så det är viktigt att det blir rätt.
Det enklaste sättet att uppdatera sina uppgifter är att ringa direkt till Eniros kundtjänst
på 020-615615. För privatpersoner är det kostnadsfritt och för företag är
grundinformationen gratis.

Telefonen funkar inte eller dåligt
•
•
•

•

Starta om dina apparater minst en gång i månaden
Om du har problem med din telefon, prova med en nyare modell av telefon
Felanmäl hellre en gång för mycket än en gång för lite!
Blir du inte tagen på allvar av din operatör eller om felet kvarstår kontakta
Varberg Energi så att de kan trycka på operatören ytterligare

Internetpriserna sjunker stadigt

Om du är på väg att teckna abonnemang se till att inte låsa dig på för lång tid. Billigast är
i skrivande stund ABC Bredband men priskrig pågår.

Den elektroniska programguiden (EPG) funkar inte

Mjukvaran för den elektroniska programguiden till TV håller just på att vidareutvecklas.
En färdig förhoppningsvis felfri version kommer troligen att finnas på plats efter nyår.

Nu kan man köpa TV-boxen på fler ställen än Mediateknik

Förutom Mediateknik kan man nu även gå till PC-Data, Datahörnan, Elgiganten och
Barres.

Ny aktör för TV-utbudet

IP Sweden, en utbrytare från SPA har nyss skrivit kontrakt med Varberg Energi. De
beräknas vara igång första vardagen efter nyår.

Filmkanaler

Om man med filmkanaler menar Viasat's och Canal Digital's så får man hålla sig till tåls.
Möjligtvis kan det bli en öppning när IP-Sweden kommer in i bilden.

