Styret ved:

Referat fra styremøte dato:
Møte nr:
Sak nr:

30.08.2010
0710

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Lars Brede Aanstad
Beate Iversen
Rune Djupdal
Torill Ånesen
Tor Gunnar Simonsen

Emne:

3710

Get øker prisen

Get øker prisen til kr 176,55 per måned fra 1. september 2010. Dette begrunnes med økt tilbud
av HD-kanaler.

3810

Påskjønnelse
tunrepresentanter

Tunrepresentantene vil få en påskjønnelse på kr 1 000,- for arbeidet de har utført.

4010

Overdragelse

Vi ønsker Anne-Kristin Haughovd velkommen til Veigin Borettslag. Veiginveien 127 er overdratt
for kr 1 400 000,-.

4110

Vedtekter

Vedlagt referatet følger oppdaterte vedtekter for Veigin Borettslag.

3409

Hadeland og Ringerike
Bredbånd (HRB)

Styret har inngått en avtale med Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB) om levering av TVsignaler via fiberkabel fra 1. august 2011. Vi har en bindende avtale med vår nåværende
leverandør Get frem til denne datoen. HRB vil også levere telefoni og internett til de av
beboerne som ønsker dette. Det vil være mulig å kjøpe både TV-pakke og annet fra HRB som
privatperson når fiberanlegget er klart. Fra og med 1. august 2011 inngår TV-grunnpakke BRL
(se kanaloversikt under) fra HRB i husleien.
HRB vil bygge et helt nytt og fremtidsrettet fibernett. Utbyggingen vil selvfølgelig medføre noe
gravevirksomhet rundt husene våre, men forhåpentligvis vil ikke dette vare alt for lenge.
Gravingen vil foregå i høst.
HRB må tegne kontrakt med hver enkelt husstand, og vil derfor gå rundt til alle beboerne fra
og med mandag 6. september (se vedlagt brev fra HRB). Dette vil foregå på kveldstid. Praktiske
spørsmål angående graving, installasjon, produkter og lignende kan rettes HRB når de kommer
på besøk.
Avtalen er som følger:
Avtaleperiode: 5 år
Installasjonskostnad per husstand:
Per måned per husstand:
Altibox digital-tv
Fotball-pakken
PVR (opptaksfunksjon)
Altibox bredbånd
Telefoni (valgfritt)
Oppgradering internett (valgfritt)

kr 0,-

kr 249,-

(hastighet 1/1 mbps)
kr 140,kr 349,-

(hastighet 10/10 mbps)

Den enkelte kan selv velge tilleggsprodukter etter eget ønske (se www.altibox.no).

Veigin Borettslag, Hønefoss

Sak nr:

Emne:
Kanaloversikt

Veigin Borettslag, Hønefoss

