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Det har varit ”tätt på given” den senaste 

tiden, tre nummer av Isbrytarläget på 

mindre än en månad. Informationen denna 

gång, såhär 2 veckor innan jul, utgörs av 

en glad- och en lite tråkigare julklapp.  
 

En ny hyresgäst 

Attendos avtal med Isbrytaren 51 löper ut per 

den sista december 2019 och eftersom de sagt 

upp lokalen har styrelsen under senaste året 

arbetet med att hitta en ny hyresgäst. I fredags 

skrev vi kontrakt med Scandinavian Content 

Group (SGC), eller närmare bestämt med deras 

dotterbolag Nordic filmcrew operation AB.  

 

Avtalet är på 3 år med en treårig 

förlängningsklausul och löper från 2020-01-01. 

SGC är ett relativt nybildat bolag, medan 

verksamheten i dotterbolagen har en mångårig 

bakgrund i olika delar av produktion av rörlig 

bild.  

 

Lite fritt översatt presenterar de sig själva 

ungefär såhär: 

 

”Vårt mål är inte ödmjukt. Vi gör 

skandinaviska filmer, serier och tv-

underhållning för hela världen att titta på. Och 

vi växer snabbt. SCG är som bolag nystartat, 

Det är däremot inte våra producenter och 

format. Våra grundare står bakom hundratals 

titlar från alla genrer inom film, serier och tv-

underhållning. Vår kombinerade erfarenhet av 

utveckling och produktion är oöverträffad”. 

 

Vi i styrelsen är glada att vi skrivit kontrakt med 

SCG, speciellt som det är ett spännande företag 

med en verksamhet som ”ligger i tiden”. 

 

Lokalen kommer nu att anpassas för de nya 

hyresgästerna och planerad inflyttning är den 1 

april 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

En jul utan TV4? 

Om det inte går att knappa in Nyhetsmorgon på 

TV4 i morgon beror det troligen inte på din TV.  

 

Com Hem och TV4-kanalernas ägare (Telia) 

ligger i förhandlingar om framtida  

sändningsrättigheter. Om inte parterna kommer 

till en uppgörelse under dagen är risken 

uppenbar att kanalerna kommer att släckas ned i 

utbudet från Com Hem från och med i natt.  

 

De kanaler som berörs och som ingår i de s.k. 

TV4 kanalerna är förutom TV4 även Sjuan, SF-

Kanalerna och C-more. 

 

Enligt Com Hem handlar konflikten om 

möjligheten att distribuera TV4 kanalernas 

innehåll även genom andra plattformar så som 

smartphones och läsplattor. Mer om detta går att 

läsa på www.comhem.se 

 
 

 

 
 

Nu är julen snart här och vi i 

styrelsen vill passa på att önska alla 

boende i Isbrytaren 51 en riktigt god 

jul och ett gott nytt år.  
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