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Godt Nytt År! Og takk for det gamle. Styret må dessverre starte året med en dårlig 
nyhet for alle som har Internett gjennom SHK (Sameiet Hovseter Kabelnett). 

Opphør av leveranse av internett-tilgang fra SHK
Styret i SHK har i styremøte 5.1.06 behandlet spørsmålet om fornyelse av avtalen om 
tjenesteytelser i forbindelse med SHKs leveranse av internettilgang. Gjeldende avtale går 
frem til 1.2.06. Styret har vedtatt at avtalen med tjenesteyterne ikke skal fornyes. Bakgrunn 
og årsak er denne:

Prosjektet ble igangsatt etter at SHKs forrige styreleder, sammen med to 
samarbeidspartnere, tilbød seg å levere internett-tilgang til en pris som lå langt under det 
konkurrenten (Canal Digital og andre) kunne tilby. De tilbød å levere nett-tilgangen parallelt 
med Canal Digital slik at beboerne kunne velge hvem de ville kjøpe tjenesten fra.

Den lave prisen gjorde at styrene i tre av borettslagene fant det forsvarlig å dekke 
kostnadene over husleia slik at borettslagene kunne tilby internett-tilgang med et 
engangsbeløp på kr 1100,- og deretter ingen månedsavgift. Tidligere styreleder i SHK gikk ut 
av styret for å drive SHK-internett, nytt styre ble valgt og prosjektet ble vedtatt.

I utgangspunktet var planen at prisen skulle garanteres for 2 år. Etter sterk motstand fra 
samarbeidspartnerne gikk SHK til slutt med på at prisen ble garantert til 1. februar 2006. Det 
ble åpnet mulighet for justering av prisen etter den tid. Siden perioden var såpass kort, valgte 
SHK å informere tydelig om risiko og muligheter i skriv sendt alle beboerne i begynnelsen av 
mai.

I oktober framla tidligere styreleder og hans samarbeidspartnere budsjett for perioden fra 1. 
februar 2006. Budsjettet inneholdt også samarbeidspartnernes krav til honorar. I dette 
budsjettet var prisene kommet opp på samme nivå som Canal Digitals priser. Økt honorar til 
samarbeidspartnerne var hovedbidraget i kostnadsøkningen (mangedobling av honorar til 
drift).

Ut fra de opprinnelige forutsetningene for prosjektet fant styret i SHK, i samarbeid med 
styrene i borettslagene, ikke å kunne akseptere tilbudet fra samarbeidspartnerne og ga et 
mottilbud med et kostnadsnivå som SHK kunne akseptere. Tidligere styreleder og hans 
samarbeidspartnere takket like før jul nei til dette. 

Ovennevnte vedtak betyr i prinsippet at nett-tilgangen opphører fra og med 1. februar, men 
det undersøkes mulighet for opprettholdelse av tilangen en kortere tid ut over dette. 
Modemene tilhører brukerne og skal ikke leveres tilbake.

Både styret i SHK og styret i Orebakken borettslag beklager sterkt at saken har fått dette 
utfallet.

Har du lyst til å sitte i styret for borettslaget?
Styrearbeid er både interessant, lærerikt og sosialt! Til våren vil flere av styrets medlemmer 
trekke seg tilbake etter mange års innsats. Det åpner seg derfor en sjelden mulighet til å tre 
inn i styret. Er du interessert? Ta kontakt med valgkomiteen (se innkalling til 
generalforsamling fra 2005) eller en av oss i styret.

Med vennlig hilsen
Styret
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