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Biista medlemmar

Efter virt informationsbrev daterat den 22 oktober 2016 har vi blivit uppmdrksammade pi att de

kostnader som redovisades gdllande TV-avtalet inte 5r overensstimmande med den information som

liimnades pi irsmotet den 13 mars i 6r.

Detta har skapat frigor hos oss, som inte varit direkt involverade i avtalsforhandlingen med Sydantenn. Vi

har nu haft ett uppfoljningsmote den 31 oktober 2016 med Sydantenn, ddr vi gitt igenom avtalsforslaget

som ligger till grund f6r det avtal vi har idag.

Avtalsforslaget skickades 6ver till styrelsen den 23 februari 2016 via mail. I forslaget saknades information

om den Kollektiva Kortavgiften. Denna kostnad skrevs in i mailet istdllet. Om man enbart skriver ut
avtalsforslaget men inte mailet, missar man sSledes kostnaden for Kollektiv Kortavgift och di kommer

man fram till en Arskostnad pE 1 430 kronor per 6r.

Efter uppfoljningsmotet med Sydantenn har vi nu fullstdndiga uppgifter for de avgifter som 5r betalda

under 2016 samt vdrdet for 6terbetalning i samband med 6rsinbetalningen for 2AL7. Fordndring har gjorts

enligt foljande:

Tvi servicefa kturor iir krediterade

Avgiften fdr Digitalboxen betalas enbart fram till och med den 30 juni 2016

Kostnad for Digitalbox andra halviret krediteras av Sydantenn.

Ovan medfdr kostnad (exklusive indexreglering) fdr TV-avtalet 2A17 enligt tabell.
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lndexregleringen dr en tillkommande kostnad fr6n och med januari 201-7, som beriiknas pi Distributions-

avgiften. Denna indexreglering 6r helt enligt avtal och Sydantenn uppskattar denna lill 2 % vilket i si fall

innebtir en kostnads6kning pA ca 27 kronor per 5r.

Vi vill, 6ter igen, understryka att vi redovisar lopande uppkomna kostnadsfordndringar i TV-avtalet. Om

kostnadsfordndringen krdver en reglering kommer den att g6ras p5 nistkommande 6rsinbetalning f6r TV-

avtalet.
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Ndr det gdller 6terbetalning p5 grund av dverg5ng till det nya avtalet har vi gjort om den berdkningen

baserat p6 redovisningen ovan. Vi kommer att gora en Sterbetalning med 469 kronor i samband med

Srsinbetalni ngen f 61 2017 .

Verklig kostnad TV-avtal 2017 faktureras enligt foljande:

Vi kan inget annat dn att beklaga den bristfdlliga informationen vi tidigare ldmnat ut gdllande TV-avtalet.

Vi hoppas nu att vi skapat klarhet gdllande kostnader for v6rt nya TV-avtal.

Med vdnliga hdlsningar

Styrelsen

Sydantenn TV 1018,06 7L5,25 L733,32kr

Kortavgift 90,00 , : 90,00 L80,00 kr

Digitalbox 120,00 0,00 120,00 kr

Sydantenn Service/ avtal 197 i68 ' 0,00 197,68 kr

Fakturerat t 425,74 805,25 2 231,00 kr

lnbetalt - 2 700,00 0,00 - 2 700,00 kr

Ater fr6n Frireningen - 1"274,26 805,25 - 459,00 kr

Avtal Digitalt utbud (bas) 1 430 kr

Kortavgift 180 kr

Aterbetalnin g frln 201,6 - 469 kr

Arskostnad 2017 tL4lkr


