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I Informasjonsbrevet i forrige uke varslet vi at Internett gjennom SHK dessverre opphører fra 1. 
februar. Styret har nå inngått en avtale med Canal Digital, som gjør at man får rabatt på 
Internett gjennom disse. Dette gjelder også de som har Internett gjennom Canal Digital i dag. 
Les mer om dette og annen viktig informasjon videre i dette informasjonsbrevet. 

Avtale med Canal Digital om Internett-tilgang
Som dere fikk beskjed om i forrige Informasjonsbrev vil ikke Sameiet Hovseter Kabelnett 
(SHK) lenger levere egen internettløsning. Avtalen med SHK og de som drifter 
internettleveransen går ut 1. februar, men SHK regner med å få til en forlengelse av 
tilgangen med et par uker slik at alle får rimelig tid til å skaffe nytt abonnement.

For å gjøre det enkelt for beboerne å finne et godt alternativ til SHK-internett, har SHK og 
styrene i borettslagene Orebakken, Setra og Jarbakken vedtatt at det skal inngås en såkalt 
UGmI-avtale (Utvidet Grunnpakke med Internett) med Canal Digital. Dette betyr at alle 
beboerne kan få Internett levert av Canal Digital til de beste betingelser i markedet i dag. De 
rabatterte prisene vil automatisk også gjelde for de som allerede er abonnenter hos Canal 
Digital. Avtalen med Canal Digital ble inngått 17. januar.

For de som ønsker å abonnere på Internett fra Canal Digital må selv ta direkte kontakt med 
Canal Digital for å bestille abonnement. Ring 06090 eller gå til www.canaldigital.no.

Avtalen gir beboerne priser som vist i følgende tabell:

PRODUKT HASTIGHET (inn/ut) BEBOER BETALER
MINI 150/150 97 kr/mnd
MIDI AKTIV 1500/1000 267 kr/mnd
MAXI AKTIV 4000/2000 347 kr/mnd
MEGA AKTIV 5000/2000 447 kr/mnd

De rabatterte prisene vil også gjelde for de som allerede er abonnenter hos Canal Digital.

Dersom dere bestiller innen 17. februar (dvs. en måned fra avtalen mellom SHK og Canal 
Digital er inngått), vil dere få følgende fordeler:

Ingen etableringsgebyr (dere betaler ikke noe for montering av modem)
Ingen bindingstid (dere kan si opp abonnementet når dere måtte ønske)

Containere 24. og 25. januar – rydding i sykkelrom i høyblokkene
Det blir plassert ut containere 24. og 25. januar. Større gjenstander settes ved siden av 
containeren. Vaktmesteren vil så sørge for en hensiktsmessig oppfylling. Juletrær legges ved 
den store plassen Disse hentes av søppelbilen, så disse skal ikke i containerne. Oljemaling 
og annet spesialavfall skal ikke kastes i containeren eller settes ved siden av. Dette må 
leveres på spesialavfallsstasjon på Statoil på Bogstad.

Når vi har containere her vil det også bli ryddet i sykkelrommene og inngangspartiene i 
høyblokkene. Alt som skal beholdes av sykler og utstyr må merkes - resten går i containeren. 
Det kan i denne forbindelse være greit å minne om at sportsutstyr, klær, fottøy eller andre 
gjenstander ikke skal hensettes i oppgangen. Barnevogner i daglig bruk kan plasseres i 
felles trapperom/inngangsparti. Kjellerrom/sykkelrom og oppganger skal holdes fritt for avfall 
og skal ikke benyttes som lagringsplass. Oppbevaring av mopeder, motorsykler eller andre 
bensinmotorer er ikke tillatt på grunn av brannfaren. Trenger du å lagre noe midlertidig så ta 
kontakt med styret.

2006-02-Informasjonsbrev.doc Side 1 av 1Med vennlig hilsen Styret


