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"Gratis" 1 Mb bredbånd internett
Sameiet Hovseter Kabelnett (SHK) planlegger tilbud om ”gratis” bredbånd internett-
tilgang til beboere i borettslagene Orebakken, Setra og Jarbakken fra og med 15. februar 
2005.

Forutsetningen for at dette settes i gang er at et tilstrekkelig antall beboere svarer positivt 
på den vedlagte spørreundersøkelsen. Resultatet av spørreundersøkelsen vil bli slått 
opp på informasjonstavlene i oppgangene før 15. februar. Beboerne anbefales å vente 
med å gjøre avtale med andre leverandører til dette er avklart.

Beboer betaler kun en engangsavgift på kr 1100,- for installasjon av modem og 
oppkobling. Utgiftene ellers dekkes av borettslaget, etter samme prinsipp som at 
borettslaget dekker kostnadene for alle TV-kanalene. Tilbudet er gjort mulig ved å presse 
kostnadene så lavt at borettslagene har akseptert det som forsvarlig å dekke utgiftene av 
borettslagene sentralt.

Internett-tilgangen leveres gjennom TV-kontakten. Hastigheten er valgt slik at den dekker 
all normal bruk med god margin (1000 kbps nedstrøm og 750 kbps oppstrøm). 

Én ny e-postadresse er inkludert i tilbudet. Adressen vil være på formen 
xxx@hovseter.no og inkluderer filter mot virus og søppelpost. Tilbudet inkluderer 
kontinuerlig overvåking for å sikre trygg drift av nett-tilgangen. 

Tilbudet inkluderer IKKE brukerstøtte. SHK har valgt bort dette ettersom utstyret i dag er 
svært driftsikkert og fordi kostnadene til brukerstøtte blir høye. Det vil likevel bli opprettet 
en telefonsvarer hvor brukere kan melde feil. Brukere som trenger hjelp ut over det som 
knyttes til ordinær drift vil kunne få dette mot vederlag.

Tilbudet gis med forbehold om at den formelle kontraktskriving med SHKs leverandører i 
januar 2005 ikke endrer de betingelsene det er oppnådd enighet om så langt. 
Interesserte oppfordres derfor til å vente med eventuell oppsigelse av abonnement hos 
andre leverandører til disse kontraktene formelt er i orden.

Et tilbud av denne art er unikt i Norge. SHK vil derfor i første omgang inngå kontrakter 
med sine leverandører gjeldende for 2 år. 

Beboere som allerede har abonnement hos CanalDigital for leveranse av internett-
tilgang gjennom TV-kabelen og som ønsker å beholde dette blir ikke berørt av innføring 
av leveransen fra SHK og trenger ikke foreta seg noe i den anledning.

Interesserte som ønsker å tegne abonnement hos SHK bes følge med på 
oppslagstavlene i oppgangene. Når klarsignal gis, kan bestilling sendes som
e-post til epost@shkn.no eller som brev til: Sameiet Hovseter Kabelnett, 
Landingsveien 82, 0767 Oslo.

Styret i Sameiet Hovseter Kabelnett, SHK
Hovseter 25. jan. 2005
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