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  Referat fra styremøte dato: 24.11.2016 

 Møte nr: 1116 

Sak nr: Emne:  

 Tilstede Tor Gunnar Simonsen, Kristoffer Berild, Rune Djupdal, Maria Elveslett 

4416 Bredbånd og TV Dagens avtale med Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB) utløper 01.12.16, og produktene i 

eksisterende avtale opphører endelig 31.12.2016. Produktene i eksisterende avtale er per dato 

utgått, og HRB kan ikke levere tilsvarende produkter i ny avtale. 
 
Styret har derfor inngått ny avtale med HRB som løper i fem år. Avtalen innebærer: 

• ALTIBOX TV Basis 

• ALTIBOX Fiberbredbånd 50/50 Mbps 

• PVR (opptaksfunksjon) 

• Bytte av hjemmesentral 
 
Med ALTIBOX TV Basis vil vi nyte godt av funksjonen TV Overalt uten ekstra kostnad. 
 
Styret og HRB kommer tilbake med mer informasjon angående de som har avtaler utover 
dagens pakker for TV og bredbånd. 
 
Oversikt kanaler: 

 
 

 
 

 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Kristoffer Berild  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Maria Elveslett 

Styremedlem: Lise Strat 
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5516 Batteribyttedag for 
røykvarslere 

Desember er den måneden i året med flest branner. Bruk av åpen flamme i advents- og 
juletiden er blant de viktigste årsakene til at det brenner mest i desember. 
 
Det er derfor ingen tilfeldighet at 1. desember er valgt som offisiell batteribyttedag for 
røykvarslere. Vedlagt referatet finner du et batteri til røykvarsleren. Har du flere røykvarslere 
bytter du batteri i alle samtidig.  
 
Det er i tillegg viktig å teste røykvarsleren jevnlig (gjerne en gang i måneden). Sjekk om den 
blinker, test med røyk eller trykk på knappen på røykvarsleren. 

5616 Tentativ møteplan 
våren 2017 

Møteplan for våren 2017: 
13. januar, 9. februar, 9. mars, 13. april, 17. april 
 
Generalforsamling onsdag 3. mai kl 18. 

5716 Takrenner Har du behov for å bytte deler til takrennene? Dette kan tas ut hos Profil Montering. 

5816 Overdragelser Vi ønsker Nina Solli hjertelig velkommen til Veigin Borettslag. 
Veiginveien 169 er overdratt for kr 2.700.000,-. 
 
Vi ønsker Lars Jørgensen hjertelig velkommen til Veigin Borettslag. 
Veiginveien 113 er overdratt for kr 3.290.000,-. 

 

Styret har i tillegg behandlet fire saker.  

 

 

 
 

Med ønske om en fredfull jul. 
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