December 2014

STOFA:

Bestyrelsen i SGA, har valgt at indgå en ny 2-årig aftale med Stofa, gældende fra
1.1.2015. Aftalen er ikke endeligt underskrevet, men dette skyldes udelukkende nogle
administrative forsinkelser, så dette bliver løst snarest.
Hvad betyder den nye aftale så for Jer?:
Analog sluk:
Strib Grundejer- og Antenneforening, overgår til udelukkende at sende digitalt tv.
Dette betyder, hvis du har et ældre tv, som ikke har en digital tuner indbygget, så må du/I
overveje om der skal investeres i et nyt TV, alternativt kan der installeres en Stofa Smart tv
boks (en boks som omstiller modtagelsen af tv til digital tv).
Hvornår det sker osv. er beskrevet i vedlagte materiale fra Stofa.
Pakkesammensætning:
Der sker en ændring i pakkesammensætningen, som Stofa generelt har foretaget for alle
Stofa modtagere. Pakkeoversigt og priser er vedlagt fra Stofa.
TV2 Sport indtræder i pakke 3 på premieredagen, 9. januar 2015.
SGA har foretaget nogle ændringer i den lille pakke. Vi har i Strib altid haft en del
programmer, som har været gratis, det er der ingen programmer der er mere, da der er
lagt yderligere afgifter på.
Vi har i bestyrelsen valgt, at fjerne nogle af disse programmer. Med hensyn til fravalg, er vi
gået frem, efter de ønsker der var ved vores kanalafstemning. Vi har endvidere valgt, at
bibeholde en ekstra TV2 kanal (Syd) samt nogle tyske programmer, da vi mener det er
mere relevant i vores område end Svensk tv. SGA sparer ved denne omlægning ca.
30.000,- pr år i afgifter mm.
Andre Stofa muligheder, som indebærer, at der er tilsluttet en Stofa Smart tv boks:
Frit valg: Hvis man som Stofa kunde, ønsker frit valgs tv, er der nu lanceret frit valgs kort til
0,- der kan gives op til 4 kort pr. husstand. Der er samtidig tilføjet flere kanaler til frit valg.
Oversigt vil blive lagt på vores hjemmeside www.stribnet.dk
Det vil stadig være muligt med Web tv hjemme som ude. Dette gælder alle Stofas kanaler.
Der er stadig, den populære Start forfra+, det vil sige gå 48 timer tilbage i tiden, på de
programmer som der er rettigheder til.
Vi håber, alle vores medlemmer bliver tilfredse med denne aftale.

Diverse:
Det har været et forholdsvis stille efterår fra vores medlemmers side, dette vi tage som et
godt tegn.
For bestyrelsen har der været en del aktivitet med hensyn til indgåelse af diverse aftaler
med Stofa. Vores samarbejde med Stofa har bygget på gamle aftaler med diverse
allonger, så efterhånden skulle vi 10 år tilbage for at læse den oprindelige aftale.
Bestyrelsen har derfor valgt, at der skal foreligge en ny samlet total aftale, foreløbigt for 2
år.
SGA afholder ordinær generalforsamling, torsdag den 26.3.2015 kl. 19.00 i Strib
Fritids- og Aktivitetscenter

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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