
Kjære beboer i Heimdalsgata 4 borettslag.

Styret i borettslaget har jobbet med å reforhandle avtalen med kabel-TV leverandøren for 
å få til en billigere og bedre avtale for borettslaget. Den nye kabel-TV avtalen gjør at 
borettslaget betaler mindre for TV-leveransen enn tidligere, og inkluderer en basis 
internetthastighet.
De forbedre vilkårene vi har forhandlet oss frem til har kun vært mulig fordi vi har hatt en 
fiberbredbåndsleverandør på plass i borettslaget – Lynet Internett. 
Siden 2013 har Lynet levert ekte fiberbredbånd i gården, på individuell og valgfri basis. 
Prisene de har operert med har vært blant de laveste i Oslo og ligger under kabel-TV 
leverandørenes priser. Over halvparten av alle beboere i borettslaget har historisk valgt å 
benytte seg av Lynets fiberalternativ.
For å sikre at det til enhver tid er reell konkurranse om å levere bredbånd og TV til 
borettslaget er styret er opptatt av å informere om hvilke tilbud som er tilgjengelig og 
understreke at det finnes et fiberbredbåndsalternativ. De viktigste fordelene med fiber er:

 Lavere pris enn oppgraderingspris på kabel-TV bredbånd
 Stabilitet 
 Vesentlig høyere hastigheter enn det som kan leveres over tradisjonelt kabel-TV 

nett
 Lik fart på både opp- og nedlasting

Det er mulig å ha fibernett fra Lynet selv om man ønsker å benytte kabel-TV løsningen.
Vi har sammen med Lynet Internett laget en spesialavtale som gir både eksisterende og 
nye kunder et forbedret fiber-tilbud:

 Lynet justerer sine priser for både eksisterende og nye kunder slik at fiberbredbånd 
blir billigere enn oppgraderingsprisen på kabel-TV bredbånd

 Lynet oppgraderer sitt utstyr i borettslaget slik at det kan leveres hastigheter opp til 
750/750Mbit – til spesialpriser for vårt borettslag. Priser finnes på www.lynet.no 

Styret er tilfreds med å ha fått på plass en avtale med Lynet som sikrer både eksisterende 
og nye fiberkunder i borettslaget ekstra gode vilkår og håper flest mulig benytter seg av 
valgfriheten i borettslaget.
(Styret vet at mange beboere er interessert i å på sikt kutte TV helt ut av fellesutgiftene. Vi 
vil fortsette å jobbe med å finne løsninger som gjør det mulig å oppnå maksimal valgfrihet 
på både TV og bredbånd for alle beboerne i borettslaget.
Innspill til hvilke avtaler borettslaget bør satse på fremover kan spilles inn til styret 
fortløpende.)
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