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Bästa TV-tittare!
Sundom Lokal-TV är nu inne på det 36 verksamhetsåret. Vi har en intensiv höst bakom oss. Vår teknik
har förnyats och studion har fått en rejäl ansiktslyftning som våra tittare förhoppningsvis också har
märkt i form av bättre bildkvalitet och en modernare och trevligare studiomiljö.
Det gläder oss mycket att vi under hösten fick några ungdomar med i programproduktionen och vi
hoppas att de gärna återkommer med nya ungdomliga inslag. Också "Sagostunden" med och för barn
var ett uppskattat inslag som vi ska försöka återkomma med.
Vi har återupptagit sändningsintervallen med direktsändning två gånger i månaden med repris följande
dag. Eftersom vi nu kan ses i hela Elisas kabeltv-nät i Vasa med omnejd, är vår ambition att utvidga
programverksamheten och utbudet till att omfatta ett större geografiskt område som kan intressera
tittare också utanför Sundom. En del i denna utveckling märktes redan under hösten där Sundom TV
med hjälp av Vasaguiden Henrik Fågelbärj presenterade sevärdheter i Vasa stad. Denna serie kommer
att fortsätta under den kommande våren. För att få ytterligare kontinuitet i våra sändningar, inledde vi i
början av februari en återutsändning av 30 år gamla program i sin helhet med dåvarande hallåor, puffar,
aktualiteter och inslag. De här sändningarna, som också börjar kl. 18:30 sker alla andra söndagar utom
våra ordinarie direktsändningar.
Vi har varje år tjatat om behovet av fler medarbetare, och det fortsätter vi med. Kom med i vårt gäng. Ju
fler vi är som gör program, desto intressantare och roligare blir innehållet i sändningarna.
Vår verksamhet finansieras i huvudsak med frivilliga bidrag från våra tittare samt en del annonsintäkter i
bildslingan. Vi vill här påminna om att privatpersoner gärna får sända hälsningar och gratulationer i
bildslingan som uppdateras två gånger i veckan och snurrar dygnet runt året om på kanalen. Är du
företagare rekommenderar vi att du bekantar dig med våra förmånliga annonspriser för en annons i
bildslingan. De hittas på vår hemsida www.sundomtv.fi
Stöd Sundom TV's verksamhet genom att bli understödjande medlem. Betala in minst 10 € på vårt
konto FI 7749 5800 1010 6650 så är saken klar. Skriv ditt namn och adress i meddelandefältet.
Bankgiroblankett finns också på följande sida.
Undrar du över något eller vill du ha mer information om verksamheten, tveka inte att kontakta oss.
Kontaktuppgifterna hittar du här nedan.
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