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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020. 
 
Det vil bli innkalt til ordinær generalforsamling til  
tirsdag 26. mai 2020 kl. 18.00 på Vinger hotell. 
Vinger hotell sørger for gjennomføring av at alle relevante smittevernregler blir fulgt. 
Det vil kun bli enkel drikkeservering i henhold til regler. 
 
OPPGRADERING AV INTERNETT/TV 
Telenor er i ferd med å endre sine dekodere og system for Internett/TV-leveranser, og 
man må fornye sine enheter for å få nye (og opprettholde enkelte eksisterende) 
tjenester. 
I den forbindelse har borettslaget gått inn på en tjeneste som heter Frihet M. denne gir 
økte internetthastigheter og økte TV-ytelser. 
 
Frihet M er en fellesavtale som gir alle beboere et fleksibelt og økonomisk gunstig TV- og 
bredbåndstilbud. 
Vi viser til tidligere kontakt, og har gleden av å gi dere følgende tilbud: 
 240 poeng som i utgangspunktet er benyttet til Bredbånd 75 Mbits og T-We 
 Poengene kan benyttes til å velge en annen bredbåndshastighet og/eller T-We innhold 
 TV-boks med opptakstjeneste 
 Bredbåndsruter 
 Nytt utstyr monteres i alle leilighetene og følger leilighetene ved kjøp og salg 
 
Frihet M rulles først fullt ut i slutten av året. Inntil da får vi en tjeneste som heter 
Komplett 300. Telenor vil montere nytt utstyr etter tur i alle leilighetene. Tiden for dette 
får vi vite snarlig. 
Noen har allerede fått direkte tilbud fra Telenor om ny avtale og kanskje mottatt nytt 
utstyr. Dette utstyret blir enten tatt med i retur av montør eller man kan kontakte 
Telenor kundeservice for retur etter å ha fått montert nytt. Telenor vil sørge for at disse 
blir en del av fellesavtalen.  
 
Styret har også vurdert oppgradering til fiber gjennom Eidsiva. Da det er usikker når 
denne tjenesten kan leveres, og pris/ytelse var dårligere enn det vi har oppnådd med 
Telenor, ble Telenor valgt som videre leverandør for de neste tre år. 
 
HØYTRYKKSSPYLER MED TERRASSEVASKER 
Selve høytrykksspyleren er levert, og den står klar for bruk i redskapsboden sammen 
med slanger og skjøteledning til strøm. 
Grunnet koronasituasjon er terrassevaskerenheten noe forsinket fra produsent, men 
den blir levert rundt 26. mai. 
 
VI ØNSKER ALLE EN GOD, OM ENN NOE ANNERLEDES, 17. MAI!! 
 
Hilsen styret. 


