Glad Påsk !

Samtliga boende på
Rättarevägen
Hövägen
Tröskvägen
Groddgränd

Fortsatt drift av det gamla Kabel-TV-nätet
ALFA Vision och Samfällighetsförening nr 6 är på väg att träffat en överenskommelse om
att ALFA tar över det gamla TV-nätet, vilket ger en möjlighet att fortsätta leverera ALFA:s
basutbud till föreningens medlemmar i den södra delen av Östra Lerberget.
Följande adresser omfattas av möjligheten:
Rättarevägen, Hövägen, Tröskvägen och Groddgränd.
För dig som har ALFA/Sydantenn som leverantör av bredband och TV innebär detta inga
förändringar.
För dig som har Höganäs Energi/Öresundskraft som leverantör, kan du fortsätta ditt
medlemskap i ALFA och därmed ha TV-signaler i alla dina befintliga TV-uttag.
TV levereras då från ALFA, med tillgång till hela utbudet på mer än 160 kanaler.
Basutbudet innehåller en mängd av de populäraste TV-kanalerna, både Digitalt och Analogt,
även Digital radio och hela FM-bandet radio. Du kan också teckna dig för tilläggskanaler.
ALFA:s alternativ har ett betydligt lägre pris än motsvarande via stadsnätet.
För dig som inte är ansluten till fiber innebär detta att du genom ett medlemskap i ALFA kan
få tillgång till basutbudet och hela det stora tilläggsutbudet.
Är du inte medlem i ALFA idag eller varit tidigare, är du välkommen med din anmälan.
Vi bjuder på anslutningsavgiften t.o.m. 30 april 2018.
Årsavgiften betalas enligt den summa som beslutas på kommande årsmöte i maj månad.
För 2017 har årsavgiften varit 1475 kronor. Serviceavgift tillkommer vilken tidigare ingick i
avgiften till samfälligheten med 18kr/mån. (Copyswedeavg. El-drift, Försäkring)
Samma förutsättningar gäller för dig som redan är medlem i ALFA.
Basutbudet innehåller de mest populära TV-kanalerna, (kostnaden blir 141kr/mån)
22 analoga TV-kanaler,
28 digitala TV-kanaler, (6 av dessa i HD-format),
Programbolagen kräver att vi krypterar de digitala TV-kanalerna,
då behövs ett programkort, som kostar 35kr/mån och betalas till Sydantenn.

För att genomföra förändringen, behöver vi dock veta vilka som är intresserade av att
använda det gamla nätet för att ta emot TV.
För er som inte är eller önskar bli medlemmar kommer vi att koppla loss er från kabelnätet.

Sändes till eller lämnas på Hövägen 68B, 263 53 Lerberget
(Vid ALFA:s paraboler)

Namn

_________________________________________

Adress

_________________________________________

E-post

_________________________________________

Underskrift

_________________________________________

□
□
□
□
□

Jag önskar bli medlem i ALFA utan engångskostnad

Jag har fiber via Öresundskraft och önskar fortsätta mitt medlemskap i ALFA

Jag har fiber via Öresundskraft och önskar bli medlem i ALFA utan engångskostnad.

Jag har inte fiber och vill bli medlem i ALFA

Övrigt

________________________________________

