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Alternativ 1: Videreføring av eksisterende avtale med GET. 
 
TV-Grunnpakke ”Start” 
Dette er basistilbudet til GET med 43 kanaler inkludert. 
http://www.get.no/produkter/tv/kanalpakker/start 
 
GET har i en presentasjon overfor styret vist planer for å endre TV-pakke 
sammensetning slik at hver beboer har mulighet til å velge 18-20 faste kanaler 
i en ny grunnpakke samt 18-20 valgfrie kanaler (typiske betalkanaler f.eks 
Canal + etc inngår ikke). Inkludert i denne løsning vil man også fritt kunne 
velge 2 bonus kanaler eller 1 HD kanal. Det er signalisert overfor styret at 
denne strukturelle endringen i tv pakken vil skjer på vårparten 2013. 
 
Internett 
1mbs nedlastningshastighet / 1 mbs opplastningshastighet inkludert i pris.  
Medlemmene i antennelaget kan fritt oppgradere denne hastigheten for egen 
regning. 
 
Telefoni 
Mulighet for rimelig telefoniløsning  
 
Pris per mnd 316,- 
Prisen har allerede steget med 8% gjeldene fra 1.1.2013, men medlemmer blir 
ikke belastet før 1.5 
 
Gitt laber interesse blant leverandører av tv og internett er dette en meget god 
avtale som kan sikre medlemmene litt tid før man binder seg til en lengre 
avtale. Med dagens utvikling innen TV / Internett er dette et godt alternativ. 
 
Alternativ 2 – Avtale med Telenor om individuelle leveranser. 
Telenor er som så langt den eneste aktøren med unntak av GET som har 
respondert på styrets henvendelse om TV og Internett leveranse til Åbyfaret. I 
motsetning til GET inngår ikke Telenor kollektive avtaler med 
sameier/Borettslag. Dette betyr at hver enkelt beboer må knytte selvstendig 
avtale med Telenor og i en forlengelse av dette man medføre at Antennelaget 
har utspill sin rolle og bør nedlegges. 
 
Priser: 
 
189 kr per mnd 28 kanalers grunnpakke + dekoder leie 99 kr per mnd. Totalt 
288 kr per mnd. 
 
Internett 25 mbs nedlastningshastighet / 25 mbs opplastningshastighet – 449 
kr per mnd. 
 
Total pris per mnd 737,- 

http://www.get.no/produkter/tv/kanalpakker/start


I denne løsningen har man også mulighet for telefoniløsning (IP-telefoni) – 
total pris 866,- per mnd. 
 
Internetthastigheten er vesentlig høyere enn det GET tilbyr som sitt laveste 
tilbud ettersom Telenors forslag innbefatter at Fiber legges i Åbyfaret og dette 
er den laveste hastigheten som tilbys i dette produktet.  
 
Valg av denne løsningen er betinget av at Styret i Åbyfaret Sameie godkjenner 
at ny kabel graves ned i enkelte steder i Åbyfaret. Kostnaden for gravingen og 
oppkobling dekkes av Telenor. 
 
Alternativ 3 – Ny 3-års avtale med GET 
Innholdet i dette tilbudet er det samme som nevnt under alternativ 1 over med 
unntak av internetthastigheten som øker fra 1/1 til 2/1 (nedlastning-
/Opplastningshastighet) 
 
Fordelen med å gå for denne løsningen kontra alternativ 1 er at ytterlig 
oppgradering av internetthastigheter blir vesentlig rimeligere: 
 
Oppgradering til Oppg. Pris alt 2 Vanlig pris 
4/1 159,- 299,- 
10/2 229,- 359,- 
30/5 309,- 479,- 
70/5 349,- 579,- 
 
Pris per mnd 336,- 
 
Alternativ 4 – Ny 5-års avtale med GET 
Som alternativ 3, men kostnad per mnd er redusert til 325,- per mnd. 
 
 
Innstilling fra Styret 
Styret har igjennom året kontaktet et flertall av leverandører av TV og 
Internett. Det har vært en begrenset interesse for å levere til Åbyfaret med 
unntak av den interesse og oppfølging vi har fått fra GET. Telenor har antydet 
priser basert på våre ønsker, men vi er ikke fornøyd med oppfølgingen fra 
disse. 
 
Styret ser at endringene i TV/Internett verden er i sterk utvikling og har 
igjennom møter med GET fått innsikt i deres planer for utvikling av dette 
området fremover. Basert på disse planene mener vi at GETs løsning vil sikre 
at medlemmene i antennelaget vil være godt rustet for den utviklingen vi ser i 
markedet fremover til en meget gunstig pris ved at man går for alternativ 3 (3-
års avtale med GET). Dette vil gi en god fleksibilitet i grunnpakken på TV-
leveransen samt sikre en basis internett leveranse med gunstige 
oppgraderingsmuligheter basert på det individuelle behovet. 
 
På hjemmesiden til antennelaget www.vettreantennelag.org finnes en 
presentasjon med hovedpunktene i GETs utviklingsplaner. 
 

http://www.vettreantennelag.org/


 
 
 
 


