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VIKTIG INFORMASJON – MÅ LESES AV ALLE
OPPGRADERING AV KABEL-TV ANLEGGET
Styret i Orebakken har inngått avtale med Telenor Avidi AS om oppgradering av det 
interne kabel-TV anlegget.

Etter oppgraderingen vil anlegget oppfylle de kravene som er nødvendige for 
fremtidens tjenester og krav til driftssikkerhet. Etter oppgraderingen vil borettslaget 
få et kabel-TV anlegg med høykapasitets bredbånd.

Det gjøres oppmerksom på at dette monteringsarbeidet og utstyret ikke koster den 
enkelte andelseier noe ekstra – unntatt i de tilfeller det ønskes montert 
ekstrakontakter/ekstrautstyr (dvs. mulighet for TV-uttak/internett-uttak andre steder i 
leiligheten. Se informasjon nedenfor).

Hvordan bygges anlegget?
Telenor Avidi vil foreta en full ombygging av det interne kabel-TV anlegget i 
Orebakken.

Det eksisterende nettet internt i blokkene blir i dag ført i rør fra kjelleren og oppover 
i leilighetene i et såkalt serieanlegg. Det betyr at 1 stk kabel dekker alle leilighetene 
på samme side av oppgangen. 

I det nye anlegget vil hver enkelt leilighet få egen kabel fra koblingsskapet i 
kjelleren. Det eksisterende røret mellom leilighetene blir da for lite til å benytte så 
mange kabler.

Styret har i samarbeid med Telenor Avidi bestemt at den nye 
kabelen til hver enkelt leilighet skal føres på følgende måte:

• Nye tilførselskabler vil bli ført fra kjeller og langs yttervegg oppunder 
balkongtaket i underetasjene (for lavblokkene) og frem til et koblingsskap 
(ca. 20x30 cm). 

• Fra koblingsskapet føres kablene frem til leilighetene igjennom 
balkonggulvet langs den innerste balkongsøylen oppover i etasjene.

• Det vil bli en felles føring for høyre og venstre leilighet i hver oppgang så det 
vil ikke være nødvendig å bore gjennom alle balkonggulvene.

• Kabelen blir videre ført fra balkongen over soveromsvindu (kjøkkenvindu i 
enkelte av leilighetene) og inn i soverommet/kjøkkenet. Her vil kabelen gå 
langs taket eller over dørkarm (valgfritt). Kabelen føres så ned langs 
dørkarmen/ned fra taket til gulvet og frem til baksiden av eksisterende 
antennekontakt. Deretter igjennom veggen der ny antennekontakt monteres 
ved siden av den gamle.
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Hva med den gamle kontakten?
Eksisterende antennekontakter og kabel i rør mellom leilighetene vil bli værende 
som i dag men satt ut av funksjon etter at det nye anlegget er i drift. Det betyr at 
ny antennekontakt må monteres for at leiligheten fortsatt skal kunne motta signaler 
til TV og radio.

Ekstrakontakter
Ønskes det flere kontakter i leiligheten kan dette bestilles. Fyll ut vedlagte 
svarslipp. Pris per ekstrakontakt er kr 980,- inkl mva. Ønskes det flere enn 2 
kontakter i leiligheten er det nødvendig med en husforsterker. Denne koster kr 
1209,- inkl mva. 

Fremdriftsplan
Anleggsperioden for oppgraderingen av kabel-TV anlegget er beregnet til :

Oppstart : Uke  00. 
Ferdigstillelse : Uke  00.

Styret vil i samarbeid med Telenor Avidi i løpet av uke 48 komme med en mer 
detaljert oversikt som vil fortelle hvilke uker selve monteringen vil forgå i hver 
enkelt blokk. Denne vil bli satt opp på oppslagstavlen i hver oppgang.

VIKTIG - Tilgang til leilighetene for innvendig montering

Arbeidene med kabelføring på balkonger og montering av antennekontakter 
innvendig i leilighetene vil i hovedsak foregå på dagtid mellom kl. 07:00 og 17:00. 
Det er derfor viktig at dere allerede nå begynner å forberede Telenor Avidis 
ankomst. Dette betyr at eventuelle skap, seksjoner etc. som vil stå i veien for 
montørene enten det er på balkong, soverom eller stuen må flyttes før montørene 
kommer.

Alle leilighetene vil i tillegg til dette informasjonsbrevet bli varslet 
minst 3 dager i forveien med varsellapp i postkassen. Det er 

meget viktig at Telenor Avidi får tilgang til leiligheten til varslet tid, 
slik at en unngår unødvendige signalbrudd på TV`n.

HUSK AT HVIS MONTØRENE IKKE KOMMER INN TIL AVTALT 
TIDSPUNKT VIL EN IKKE FÅ FULLFØRT ARBEIDENE HOS DINE 

NABOER OVER OG UNDER DEG.

Det vil ikke være mulig å forandre tidspunktet for avtalen da denne er samordnet 
med dine naboer i samme oppgang. Kan du ikke selv være hjemme så avtal med 
en av dine naboer om å låse opp. Nøkkel kan også leveres til en av Telenor Avidis 
montører eller til vaktmester, tlf. 481 25 905.
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Internett
Etter ombyggingen av kabelanlegget vil alle som ønsker få mulighet til å koble seg 
opp til internett via kabel-TV anlegget. Alle vil få en brosjyre om dette fra Telenor 
Avidi når oppgraderingen er fullført. Telenor Avidi vil i tillegg avholde en kveld med 
demonstrasjon av de nye tjenestene i Dagligstuen. Tidspunktet for dette vil komme 
i en senere informasjon.

Signalbrudd og varierende kvalitet
Det gjøres oppmerksom på at under anleggsperioden vil kvaliteten på signalene 
kunne variere. På dagtid vil det forekomme signalbrudd.

Servicetelefon
Ved eventuelle feil på radio og TV signalene skal dere fortsatt ringe Telenor Avidis 
feilmeldingsmottak på telefon: 800 30 111.

Kontaktpersoner i styret er Jan Røsegg og Rune Fjørtoft. Spørsmål kan rettes til 
disse på styrevakt torsdager kl. 18:00 – 20:00 ved personlig fremmøte eller på 
telefon 22 14 95 78.

Med vennlig hilsen

Styret og Telenor Avidi AS

OREBAKKEN BORETTSLAG Side 3 av 4



Svarslipp     -   bestilling av ekstra kontakter  
NB! Brukes kun ved bestilling av ekstra antennekontakter (dvs. kontakt(er) utover 
den ene kontakten som monteres ved siden av den gamle antennekontakten i 
stuen).

Under montering av det nye anlegget tilbyr Telenor Avidi følgende:

Montering av ekstra kontakter
Hvis det ønskes flere antennekontakter kan dette bestilles og vil bli utført under 
anleggsperioden. Kontakten kan benyttes som vanlig TV og radiouttak eller 
benyttes til internett-tilkobling. Pris per ekstrakontakt er kr 980,- inkl mva og 
faktureres den enkelte andelseier. 

For å få internett på kabel-TV anlegget må PC tilkobles antenneuttaket. Det følger 
med 1 stk internett-modem med 10 m kabel. Er PC`n lenger unna 
antennekontakten enn 10 meter må det legges opp et nytt antenneuttak.

Obs!
Anlegget er beregnet til å dekke opp til 2 antenneuttak per husstand. Ønskes det 
flere uttak vil det være nødvendig å sette opp en husforsterker i tillegg for å få gode 
nok signaler. Denne koster kr 1209,- inkl mva og faktureres den enkelte 
andelseier.

Svarslippen legges i styrets postkasse i Landingsveien 78.
Svarfrist : ---dag  00 november 2001

Klipp her ------------------------------------------------------------------------------------------

JA, jeg ønsker å få montert ekstra antennekontakter :______ (Sett antall) 

Pris: 980,- kr per stk. inkl. mva. (+ evt. 1209 kr for husforsterker ved bestilling av 
mer enn en ekstra antennekontakt). Beløpet faktureres den enkelte andelseier. 

Navn:   ________________________________________________________

Adresse:  Landingsveien  nr._____________   Leilighet nr._____________ 

Telefon privat: ______________________

Telefon arbeid:______________________
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