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Skitunet  Boligsameie 

 

 

Infoskriv til beboere i Skitunet Boligsameie – Juni 2015 

 
1. Canal Digital Kabel TV – Komplett 25 

Avtalen med Canal Digital er forlenget med 3 år. I den nye avtalen skal dekodere skiftes 
ut og du vil få utlevert ny T-We Box PVS. Bredbåndhastighet vil bli oppgradert til 25 Mbps 
(p.t. har vi 5 Mbps). Dette skal etter planen skje rundt månedsskiftet august/september. 
Månedlig kostnad blir kr 329,40. Dette er en minimal økning i forhold til tidligere avtale, 
Nytt beløp blir innkrevd sammen med felleskostnader for boligen med virkning fra 
1.1.2016. Resten av året betaler du gammel pris. 
 
Gjennom fellesavtalen kan du få gode rabatter på individuelle tilleggsbestillinger på 
digital-tv, bredbånd og telefoni. Dersom du f.eks. kjøper T-We Plus med hastighet 50 
Mbps (pris kr 99,- pr. md.) kan du starte forfra, finne igjen programmer i arkivene og se 
på TV på iPad.  
 
Dette må du ev. bestille selv direkte fra Canal Digital via telefon 06090 ev. om du går inn 
på hjemmesiden www.kabel.canaldigital.no. 
Hvis du tegner tilleggsabonnement, så vær oppmerksom på at du fortsatt skal betale den 
vanlige avgiften gjennom sameie, og at Canal Digital bare fakturerer deg for tilleggs-
abonnementet. Beboere som i dag har privat tilleggsavtale med høyere hastighet, vil få 
redusert sin tilleggskostnad ved inngåelse av den nye kollektive avtalen.  
 
Produktark fra Canal Digital er hengt opp på styrets oppslagstavle i hvert hus, og du kan 
også se dette på hjemmesiden vår, www.skitunet.no under fanen Info/Info fra styret. 
 
Styret minner om at utstyret tilhører leiligheten og ikke den enkelte beboer. Utstyret skal 
derfor følge boligen ved kjøp/salg. 
 

2. Adkomstvei til Skitunet og rundkjøringen ved Bamsebu 
Det er forsinkelser i arbeidet mht. adkomstvei til Skitunet. Arbeidet med rundkjøringen 
ved Bamsebu blir prioritert og den skal være ferdig i løpet av sommeren. Veien inn til 
boligfeltet hos oss blir dermed ikke ferdigstillet før i løpet av høsten. 
 

3. Innglassing av veranda - Ny leverandør 
Ny leverandør er GlassTeam AS. Det er de samme folkene og de har de samme 
produktene som tidligere, men de er ikke tilknyttet Saint-Gobain Bøckmann lenger. 
Dersom du ønsker innglassing av veranda kan du sende bestilling direkte til GlassTeam 
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AS, Trykkerivn 4, 1653 Sellebakk. Kontaktperson er Egon Andersen, Epost: 
egon.andersen@glassteam.no. Det er ikke lov å glasse inn hele verandaen (pga. 
gassuttak og rømningsvei), men dette kjenner Egon Andersen til. Styret skal orienteres 
om du skal glasse inn verandaen. 
 
Spesielt for beboere i toppetasjene: GlassTeam AS kan ikke levere innglassing med 
tak, så arbeidet kan bestilles hos Romerike Balkongmontasje AS. Nærmere informasjon 
kan fås hos styret. 

 
 

Styret ønsker deg og dine 
en riktig god sommer! 
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