leder

Frit tv-valg

til andelshaverne
I en tid hvor streaming af tv vinder mere og
mere frem, er det ikke tidssvarende at tvangsindlægge andelshavere til at betale for tv-kanaler, de ikke ser.
At vores tv-vaner er under forandring, er
noget flere og flere foreninger oplever. Og
samtidig er der blandt udbyderne langsomt
ved at blive åbnet op for, at kunderne skal
have mulighed for at skræddersy en pakke
efter lige netop deres behov, og hvor man
ikke betaler for flere kanaler, end man gider
at se.
I temaet i dette nummer af ABFnyt kan
du fx møde Grethe Dehn, som er bestyrelsesformand for en andelsboligforening på
Østerbro, hvor de forsøger at tage hensyn til,
at andelshavere har forskellige tv-vaner og
derfor efterspørger vidt forskellige kanaler.
Jeg hilser det naturligvis velkomment,
at foreningerne følger med de nye tv-tider,
men vi skal samtidig forholde os til, at de
nye toner fra tv-udbyderne bringer særlige
udfordringer på banen for andelsboligforeninger. Vi mangler stadig en analyse af,
hvad omkostningerne bliver til tv-forsyning
og udgifterne til eventuelle ændringer i anlæg for at imødekomme nye tv-behov i den
enkelte forening.
Og man skal i den sammenhæng huske
på, at en fælles aftale for alle beboerne ofte
kan give en bedre pris. Derfor er det også
vigtigt, at man, selv om man måtte ønske

At vores tv-vaner er under
forandring, er noget flere
og flere foreninger oplever.
at liberalisere markedet og indføre frit valg,
ikke udelukker muligheden for, at en andelsboligforening på demokratisk vis på generalforsamlingen kan beslutte at købe tv-signaler
i fællesskab og i pakker.
I andelsboligforeningen på Østerbro, hvor
Grethe er formand, er drømmescenariet at
finde en tv-løsning, hvor enkelte andelshavere kan udelades fra at betale til den tv-pakke,
de ikke benytter, uden at andre skal opkræves mere i tv-afgift, og hvor foreningen
samtidig ikke skal have for stor en udgift til
at lægge deres anlæg om.
Det mangler landets politikere fortsat at
finde en løsning på, og forhåbentligt bliver vi
lidt klogere på det i februar, når et lovforslag
om at give borgerne bedre mulighed for at
vælge den distributør, der kan tilbyde de
bedste kanaler til husstandens behov, kommer til behandling i folketinget.
Og indtil da arbejder vi fra ABF’s side
på at give foreningerne bedre rammer for at
rumme andelshavernes forskellige behov.
God læselyst! n

Hans Erik Lund
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