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Antenneutvalget 

Utvalget hadde ½-årsmøte med Telia 15.3.2022, hvor det bl.a. kan nevnes:  

1. Det nye Docsis 3.1-nettet var ferdig bygd før jul 2021.  

2. Det er gjennomført en sweep & balance av nettet i januar og februar 2022. Hele nettet er nå 
balansert og innenfor lovverdiene fra NKOM.  

3. Det er ca. 100 andelseiere hvor TV-kontakten innendørs ikke er byttet etter to runder med 

byttemulighet i 2021. Dette pga. ferie, korona m.m. Egen liste over disse skal sendes til 

styrene og BORI er klar over disse. Disse andelene har således et teknisk avvik, og får ikke 

synkrone hastigheter på bredbånd før kontakten er byttet.  Andelseier må selv kontakte Telia 

for en teknikeravtale og må nå bekoste byttingen selv, som koster kr ca. 2 500.   

4. Kabel-TV anlegget har nå 23 fibernoder, mot 10 i 2021.  

5. ”Peek” på nedstrøm siste 6 måneder har vært på 19 %, mens døgnsnittet er på 12 %. På 
oppstrøm har peek vært 49 % i noen få minutter, mens døgnsnittet er på 36 %. Dette 
gjenspeiles delvis i en større bruk av hjemmekontor og videomøter disse månedene.  

6. 50 % av innrapporterte feil har med forhold innenfor ”husets fire vegger” å gjøre, herunder en 
del ”Petter Smart-løsninger” og lignende.  

7. Telia kommer våren 2022 til å oppgradere programvaren på dekoderen Telia Box fra Android 
ver. 8 til ver. 11.  

8. I oppsettet på Telia Box kan beboeren angi at dekoderen selv skal restarte/boote hver natt. 
Trykk på ”Hjem-knappen” -> gå så til ”tannhjulet” -> Info - > Status -> lengst ned ligger 
valget ”Omstart om natten”.  

9. NRK-arkivet vil fra våren 2022 bli søkbare via Telia Box, med avspilling i NRK-appen.  

10. ”Påfylling” av TV-poeng koster 25,- (10 p.). Trinnene er pr. 10 poeng, så 50 poeng vil i så fall 
koste 5 x 25,-.  

11. Valgmenyen” TV-kanaler & pakker” vil i løpet av 2022 bli lagt inn i Telia Box. I dag er 

kanalvalg kun mulig å gjøre via web og” Min side”.  

Dekoderbytte er mulig å gjøre i alle Telia Shops, bl.a. på Strømmen storsenter, Metro, Jessheim 

storsenter, Storo eller Oslo City. De har naturligvis et mindre beklager enn Elkjøp Megastore. 

Miljøutvalget 

a) Storkundeavtale byggevarer:  

Utvalget delte ut” Fordelskort Skjettenbyen” til møtedeltakerne. Møte med Byggmakker i 
forrige uke ble utsatt pga. korona. Utvalget skal bl.a. gå igjennom tilbudskampanje på en 
del vår-produkter, og utvalget tar imot innspill i så henseende.  

”Vår-kampanjen” er tiltenkt de to første ukene i mai. Etter påske skal utvalget lage ferdig 
et informasjonsskriv til beboerne. Styrene må så distribuere dette + kortet til sine 
respektive andelseiere på en fornuftig måte. 
  

Informasjon om våre fordelsavtaler blir lagt ut på FOs hjemmeside, 
https://www.skjettenbyen.no/fordelskort/  
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b) Storkundeavtale forsikring:  

Det er vanskelig å få til en avtale som er til fordel for alle 12 borettslag.  

Utvalget skal ha nytt møte med Profinans 8.4.2022. 

 

Saker som ønskes skal tas opp i FO kan sendes til oss, så bringer vi det videre. For mer 

informasjon om Fellesorganet Skjettenbyen, besøk foskjettenbyen.borettslag.net. 

 

Med hilsen 

 

Styret i Nordbyveien borrettslag 
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