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DIGITAL TV-UTBUD FÖR SAPPA 

Idag har vi i Brf Hamngatan 32 ett kollektivt avtal för TV med SAPPA för ett analogt (ej 

digitalt) basutbud, med enskilda möjligheter att teckna egna digitala avtal med Sappa. 

De boende som valt att ingå eget avtal direkt med Sappa digital-TV har idag tillgång till att se 

flertalet av basutbudets kanaler även digitalt.  

Från 2 maj 2017 kommer Sappa att upphöra med sändning av basutbudets kanaler digitalt 

gratis på Sappa Alltid-produkten och enbart sända basutbudet analogt. Orsaken till detta är att 

programbolagen inte längre ger rättigheter till att visa basutbudet digitalt till föreningar som 

saknar tillägg i avtalet. Om ni inte har någon box nu blir det alltså ingen ändring i 

utbudet. 

Vi har blivit erbjudna en analog/digital kollektiv TV-lösning från Sappa. Styrelsen har 

beslutat att anta erbjudandet. Digital TV är ju framtiden och föreningen strävar ju efter att 

utvecklas. Detta avtal gäller från 1 maj 2017 och medför inga extra kostnader för er som 

medlem, merkostnaden betalas av föreningen. 

För att kunna ta emot det digitala basutbudet krävs en digitalbox + programkort för varje 

lägenhet och detta ingår i avtalet.  Varje medlem, som så önskar, får en box + 

programkort. Dessa tillhör föreningen och skall återlämnas till föreningen när man 

flyttar. Boxen får alltså inte överlämnas till ny ägare. 

Vid utdelning av boxen + programkortet upprättas ett avtal som både medlemmen och 

föreningen undertecknar. Hur avtalet ser kan du se på baksidan av denna information. 

De som idag har ett personligt avtal med Sappa för digital-tv få en reducering av Sappa 

Alltid-kostnaden, för närvarande 49:-, på sin enskilda faktura då Sappa Alltid kommer att 

ingår i vårt nya kollektiva digitala avtal. Programval utanför basutbudet kommer du fortsatt få 

betala extra för. Om du har en box idag kan du använda den på annat ställe i bostaden om du 

har flera TV apparater, men vill du kunna se basutbudet digitalt även där kostar detta 29/mån. 

Boxarna till oss nästa vecka, vecka 17. Vi återkommer med information om när och var 

du kan hämta boxen. 

TV-UTBUDET SOM FINNS HOS ER SOM IDAG INTE HAR DIGITALBOX 

KOMMER ATT FORTSÄTTA SOM VANLIGT, ÄVEN OM NI INTE VILL HA 

NÅGON DIGITALBOX.  

DET ÄR INGET TVÅNG ATT HÄMTA BOXEN OCH OM NI INTE 

VILL HA NÅGON SÅ KOMMER FÖRENINGEN ATT FÖRVARA 

BOXEN SOM TILLHÖR ER LÄGENHET. 


