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Ny kollektiv avtale om kabel-TV og bredbånd 

På det ekstraordinære sameiermøtet 25.8 ble det besluttet å inngå kollektiv avtale med Get AS 

om kabel-TV og bredbånd. Hovedelementer i den nye avtalen: 

• Kabel-TV med de TV- og radiokanaler vi har i dag 

• Bredbånd med følgende hastigheter: 20 Mbps nedlasting, 5 Mbps opplasting (20/5) 

• Get box II eller Get box HD PVR og modem 

• Get tv app (iPad/iPhone/Android) 

• Get Sky (se vedlagte informasjon fra Get) 

Månedlig kostnad ved avtalen er kr. 359,-. Dette er kr. 160,- høyere enn dagens avtale som kun 

gjelder kabel-TV. Samtidig vil kostnader knyttet til følgende tjenester bestilt av den enkelte falle 

bort: 

• Bredbånd opp til hastighet 20/5 Mbps 

• Leie av Get box II eller Get box HD PVR 

• Get Sky  

Dersom dere har eller ønsker å bestille bredbåndshastighet utover 20/5, vil de månedlige 

kostnadene være: 
 

Abonnement Hastighet Mbps Pris per mnd.  

M 50 50/10 69,- 

L 100 100/10 119,- 

XL 150 150/20 259,- 

 

Den nye avtale vil gjelde fra 1.10.2015. Dere vil alle motta et informasjonsskriv fra Get, og Get vil 

komme til sameiet for å levere ut nye bokser for kabel-TV og internett (for de som trenger det). 

Som følge av den nye avtalen vil fellesutgiftene øke med kr. 160,-. Dette vil skje fra og med 

november 2015. 

 

Støy fra takvifter  

Vi har fått noen henvendelser fra beboere som opplyser at støynivået fra takviftene på taket av 

boligene nedenfor til tider kan være sjenerende.  

Viftene skal alltid stå på, men spesielt når de kjøres på fullt lager de en god del støy og kan være 

sjenerende både for de som sover med åpent vindu og for de som sitter på verandaen. Styret vil 

derfor anmode om at man kjører viften på laveste hastighet når det ikke er behov for annet, for 

eksempel ved matlaging.    
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Utskifting av dør og vinduer mot balkong 

På det ordinære sameiermøtet i mars ble det vedtatt at styret har fullmakt til å godkjenne 

utskifting av dør/vinduer mot balkong med skyvedørsløsning. Flere sameiere har spurt om 

status for godkjenning av ny løsning.  En av sameierne har innhentet tilbud på nye løsning. 

Denne løsningen skal gjennomgås teknisk for å sikre at vi ikke får fremtidige utfordringer med 

vanninntrengning. Videre avklares det om beboerne må søke Plan- og byggningsetaten om 

denne type endring. Styret vil komme med mer informasjon når disse forholdene er avklart.    

 

Parkering i Jerpefaret 

Det er fortsatt beboere i sameiet som parkerer øverst i Jerpefaret til tross for at dette kan hindre 

utrykningskjøretøyer i å komme fram. Dette er helt uforsvarlig så lenge byggeaktiviteten på 

tomtene nr 33 og 35 fører til at Jerpefaret periodevis stenges nedenfra. Styret tar også kontakt 

med utbygger for å stoppe de ansattes parkering på samme sted. 



UBEGRENSET LAGRING

VERDENS BESTE PERSONVERN

GET SKY

Med Get Sky kan du lagre så mange bilder og digitale filer du ønsker. 
Du kan ta back-up fra telefonen din, nettbrett og datamaskiner og sette opp automatisk 
back-up hvis du ønsker det. Da har du alt tilgjengelig om den gamle harddisken skulle 

kræsje, eller om mobilen skulle falle i vannet.

Get Sky er inkludert i ditt bredbåndsabonnement fra Get.
Skylagringstjenesten gir deg ubegrenset lagringsplass fra så mange enheter du ønsker.

Get Sky er en norsk tjeneste og opererer under norsk personvernlovgivning. Alle filer som 
lastes opp lagres på norske servere og gir verdens beste personvern. Tjenesten er kåret til 

Norges beste skylagringstjeneste*.

* Komputer for alle 2014 – 9,6 poeng av 10 mulige. Nærmeste konkurrent fikk 7,4. 
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