nyt fra
Nu er det endelig tid for den længe
ventede Radio/TV-afstemning på
Bryggenet. Det er nu du som bruger
kan få indflydelse på om dine yndlings tv- og radiokanaler skal med i
Bryggenets kanaludbud. Uddelingen
af stemmesedlerne er i gang, og vi
regner med at alle har modtaget
dem inden udgangen af ugen.

Hvordan foregår det?
Alle med et Bryggenetstik i deres
lejlighed vil få en stemmeseddel. Så uanset om man er tilmeldt
Bryggenets ydelser eller ej, får man
mulighed for at stemme. Stemmesedlerne er nummererede, så de
ikke kan kopieres.
Du bør udfylde stemmesedlen
omhyggeligt, da der ikke vil blive
mulighed for at få udleveret erstatningsstemmesedler. Opfordringen
herfra skal lyde, at du læser vejledningen grundigt, og evt. skriver de
ønskede kanaler på en kladde først.
Der ligger mange og lange diskussioner og overvejelser bag afstemningen. De involverede har
gjort et stort stykke arbejde med at
vurdere forskellige løsninger. Den
nuværende form er en afvejning af
de ressourcer vi har til rådighed, af
afstemningens overskuelighed og af
at afstemningen er vejledende.

Hvad skal jeg stemme på?
Som bruger skal du stemme på
netop de kanaler du vil se eller høre
på. Du bør have et blik på prisen for
kanalerne, da disse varierer meget
og gøre dig klart at jo flere kanaler
du sætter kryds ved, jo mere kommer pakkerne til at koste. Ved at
stemme binder du dig ikke til at
modtage de kanaler du stemmer på.
Du tilkendegiver blot, at hvis du
selv kunne bestemme frit, så ville
Beboerhjørnet
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Her ligger beboerhjørnet

Foreningen Bryggenet

de afkrydsede kanaler være dem du
ville modtage og betale for.

Beboerhjørnet
Leifsgade 7
2300 København S

Hvor afleverer jeg stemmesedlen?

www.bryggenet.dk
info@bryggenet.dk

Stemmesedler skal afleveres i Beboerhjørnet, Leifsgade 7, senest
den 23. december 2003. Du kan
naturligvis også sende din stemmesedel med posten til Foreningen
Bryggenet, Leifsgade 7, 2300 København S.

Kundeservice:
Tlf.: 48 36 36 02
kundeservice@groupnetworks.dk

Hvornår får vi nye TV-pakker?
Når afstemningen er overstået, vil
TV-udvalget, Teknisk Udvalg og
bestyrelsen sætte sig sammen og
optælle og analysere stemmerne i
løbet af januar måned. På baggrund
af dette vil de opstille et forslag til
sammensætning af kanaludbudet.
Dette forslag forelægges Bryggenets
øverste myndighed, repræsentantskabet, til godkendelse i slutningen af februar. I februar skal der
desuden forhandles med de forskellige selskaber der leverer signaler
til Bryggenet om de endelige priser,
således at repræsentantskabet får
det bedst mulige beslutningsgrundlag. Hvis denne tidsplan kan holdes,
så bør de nye kanaler kunne sendes
fra omkring april 2004.

Links til information om TVog radiokanaler
Bryggenet har indsamlet en række
links til forskellige hjemmesider
med information om TV- og radiokanaler. Heriblandt er der links
til de fleste af de TV- og radiokanaler du finder på stemmesedlen.
Gå ind på bryggenets hjemmeside
(www.bryggenet.dk) og klik på “Afstemning”, i menuen Direkte Link,
til venstre på siden.

Hvordan er prisen på TV-pakkerne sammensat?
Grundlæggende er der tre del-elementer i de priser, vi betaler for de
to TV-pakker. Dels betaler vi noget
for signalerne, dels koster det noget
at få Group Networks til at håndtere
regninger og sørge for at de rette
brugere har adgang til de rigtige
TV-pakker osv., og endelig udgøres
en del af prisen for vore TV-pakker
af betalingen for service-aftalen på
vores udstyr. Langt den største del
af prisen (over 100 kr. for den store
pakke), udgøres af betalingen for
selve TV-signalerne. Denne betaling består også af tre dele, nemlig
KODA, COPY-DAN og endelig

betaling direkte til kanaludbyderne
(Discovery, Viasat m.fl). Der skal
betales COPY-DAN-afgift for de
fleste TV-kanaler og den udgør
ca. 50 øre om måneden. Prisen pr.
kanal falder jo flere kanaler man
sender. KODA betales for musikindholdet af TV-kanaler der ikke
er belagt med COPY-DAN-afgift.
Der er tre forskellige KODA-satser
afhængigt af om kanalen har et højt,
et mellem eller et lavt indhold af
musik. Endelig er der så de forskellige kanalers egen betalingsopkrævning. Mange kanaler opkræver
ikke selv betaling, det er dem der på
stemmesedlen er markeret med et
“C” eller en pris på under en krone
pr. måned. Andre kanaler såsom
TV2 Zulu, TV3, TV Danmark 1
og mange flere tager et månedligt
beløb for deres signal. Prisen varierer meget og der vil derfor kunne
forekomme stor variation i prisen
på pakkerne afhængig af hvilke
kanaler, der stemmes ind. Sagen
kompliceres yderligere af, at der er
tale om “listepriser” hvilket vil sige
at de endelige priser for Bryggenet
afhænger af en konkret forhandling hvor det blandt andet indgår i
overvejelserne, i hvilken pakke vi vil
placere en given kanal i.

Du skal stemme
på de kanaler du
ønsker at se, lytte
og betale for —
ikke flere og ikke
færre

bryggenet

Radio/TV-afstemning

