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Ny avtale på tv og internett 
Styret har besluttet i styremøte 30. september å inngå en ny avtale med Signal Bredbånd 

AS om tilknytning av tjenester fra Altibox i en periode på fem år fra og med 1.1.2016. 

Avgjørende for valg av Signal som leverandør var at deres løsning fremstod som den mest 

fremtidsrettede teknologien, best på kundeservice, oppetid og responstid ved feil og som 

Generalforsamlingen vektla at de er et lokalt selskap som bidrar til lokale arrangementer 

og at andelseierne er fornøyd med de tjenestene som er levert i inneværende 

kontraktsperiode. 

Avtalen er i hovedsak den samme som ble presentert på Generalforsamlingen med 

følgende hovedpunkter: 

Avtalen innebærer en fellesavtale på både TV og bredbåndstilknytning.  

Dagens avtale innebærer at kostnadene til TV blir fakturert over felleskostnadene av 

BBL med kr 289 pr mnd, mens det individuelle oppkjøpet av bredbånd og andre tjenester 

blir fakturert direkte til den enkelte andelseier av Signal. I gjennomsnitt utgjør 

kostnadene for dette 777 kr pr måned pr boenhet. 

I den nye avtalen faktureres både kostnaden til TV + bredbånd over felleskostnadene av 

BBL, mens oppkjøp av TV pakker og ekstra dekodere vil faktureres direkte av Signal som 

før. 

Den månedlige kostnaden fakturert av BBL vil dermed øke med 460 kr til 749 kr.  

I avtalen inngår det oppgradering av NODE-skap til GIG Porter, bytte av hjemmesentral 

til FMG, bytte av dekoder til nyeste generasjon PVR dekoder (opptaksfunksjon), økning av 

hastighet til 150/150 Mbit/s. 

Signal har laget et eget informasjonsskriv, som ligger vedlagt Høgliaposten og svarer på 

alle spørsmål om det tekniske rundt avtalen, men de praktiske konsekvensene kan i 

korthet oppsummeres slik: 

1. oktober: Avtalen signert. 

Signal benytter Haneseth som teknisk leverandør av den fysiske komponentoppgraderingen 

Informasjonsavis for Høglia Borettslag. 
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som skal skje i borettslaget. HBRL har oversendt oppdatert beboerliste til Signal. 

1. november – 1. desember:  

 Signal oppgraderer hastigheten til 150/150 

Leverandør (Haneseth) ringer hver enkelt beboer for å avtale tidspunkt for å komme inn i 

leiligheten for å oppgradere utstyr 

 Signal starter med oppgradering til GIG-porter ute i NODE-skapene 

Haneseth starter bytte av den gamle hjemmesentralen med en ny hjemmesentral med 

bedre trådløsruter og som også støtter Smarthusløsninger og IP telefoni. 

Haneseth leverer ut ny PVR dekoder, samtidig som de bytter hjemmesentral og tar den 

gamle dekoderen i retur – hvis ikke beboeren ønsker å bruke den til et ekstra TV-punkt. 

1. desember: Alle oppgraderinger skal være ferdigstilt hos alle beboere. 

1. januar: Ny avtale trer i kraft. 

Praktiske opplysninger: 

 Alle private oppkjøp på internetthastighet oppfører fra 31.12.2015. 

 Alle private oppkjøp på PVR opphører fra 31.12.2015, siden PVR inngår i den nye 

avtalen. 

o Har du PVR dekoder i dag, men ønsker å oppgradere til 2 PVR dekodere, beholder 

du den gamle når Haneseth er innom og tar deretter kontakt med Signal 

kundesenter på: 75 43 05 00 / post@signal.no og avtaler ny privat avtale med 

virkning fra 1.1.2016 

 Hvis du ønsker å benytte anledningen til å få en ekstra dekoder, beholder du bare 

din gamle dekoder og oppretter privat avtale med Signal før 31.12.2015. 

 Alle andre oppkjøp (ekstra TV kanaler, ekstra dekodere) fortsetter som før. 

Den nye hjemmesentralen er utstyrt med en ny og kraftig trådløsruter som Signal anbefaler 

alle å bruke, da denne mest sannsynlig er bedre enn en eventuell ekstern trådløsruter du 

bruker i dag. For å få installert denne må det gjøres en teknisk innstilling hos Signal: «bro-

modus» må skrus av. Dette kan du enten gjøre på minside eller ringe kundesenteret. Hvis du 

bruker den innebygde trådløsruteren i den hjemmesentralen som du har i dag, er bromodus 

avslått. 

Konfigurasjonen av den innebygde trådløsruteren er enkel, bruksanvisningen ligger ute som 

pdf på www.hoglia.no. 

Skulle du mot formodning få for liten dekning med den nye ruteren, vil 

det i desember komme en ekstra enhet som kan plasseres lengre vekk 

og kobles til med den nye WIFI+ tilkoblingen, slik at du får to 

trådløsrutere. 

Ny teknisk løsning 

tel:+4775430500
mailto:post@signal.no
http://www.hoglia.no/
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I 2010 fikk Hbrl tilbud om legging av tv-/nettkabel  

til flere punkter i huset til redusert pris. Nå har  

Signal fått en ny løsning der en trådløssender 

kan kobles opp til hjemmesentralen og sende  

signalene til en trådløsmottaker  

som kobles med kabel til dekoderen,  

slik at du ikke trenger kabel mellom 

hjemmesentral og dekoder.  

Styreleder har prøvd dette ut med en 

tråløssender plassert på soverom mot syd 

og kunne da se sjakk VM i Grillbua.  

En trådløssender kan sende signaler til 

fire ulike mottakere. 

Trådløssender/mottaker kjøpes av den 

enkelte beboer og blir til odel og eie. 

 

 

Skogtynning i og rundt Hbrl 

Som det tidligere har vært orientert om, inngikk Høglia borettslag i 

2014 en avtale med Bodø kommune om tynning av skog på kommunal 

grunn: 

Avtalen innebærer: 

 At det på initiativ fra og under kontroll av styret kan tynnes skog på kommunal 

grunn i området rundt Høglia borettslag.  

 Området som skal tynnes dokumenteres med bilder før og 

etter. 

 Det skal ikke drives flatehogst.  

 Trær/busker som tynnes skal fortrinnsvis benyttes som ved, 

subsidiært transporteres til Vikan som biomasse for gjenbruk 

der. 

 Arbeidet skal utføres ordentlig, uten at stubber og lignende blir 

stående igjen.  

https://www.dropbox.com/s/n0ymyed92ryio4m/2014-05-06 14.35.27.jpg
https://www.dropbox.com/s/bov9jtqraqc5647/2014-05-06 14.36.23.jpg
https://www.dropbox.com/s/hq87dh77ilmfn6s/2014-05-06 14.36.31.jpg
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 Det skal ikke etableres kvisthauger på kommunal grunn – eksisterende hauger skal 

fjernes så langt dette er praktisk mulig. 

 Siden det er et stort etterslep på tynning pr dd, er det avtalt at vi leier inn 

Byteknikk med sin fliskutter for å kutte opp overskuddsgreiner. Dette medfører 

at greiner transporteres til vei og det gjennomføres en fliserunde på våren og en 

på høsten. For høsten 2015 vil dette skje i nær fremtid – uten at Byteknikk har 

gitt en eksakt dato. 

 Bildene til høyre viser 2 godkjente stubber og to ikke 

godkjente – styrets målsetting er at området i tillegg til å gi lys 

og utsikt rundt husene, skal invitere til lek og aktivitet når det 

er ferdigstilt – ikke være ei hinderløype av greiner og stubber. 

 

Før slik tynning kan påbegynnes skal styret ved styreleder 

være informert og omfanget av tynningen være avtalt. 

Vi i styret minner om at det er mørketid og gjør som 

NRKSuper - oppfordrer alle til å bruke refleks!  

 

 

Navn Adresse Telefon E-post Verv 
Øyvind Pedersen Høglia 38 90 69 28 21 post@hoglia.no Styreleder 

Veronica Winnem Høglia 51  post@hoglia.no Styremedlem 

Randi Marie Larsen Høglia 34  post@hoglia.no Styremedlem 

Viggo Albertsen Høglia 63 91 82 97 81 post@hoglia.no Styremedlem 

Kristian Olsen Høglia 71  post@hoglia.no Styremedlem 

Rita Romarheim Høglia 83 90 65 66 40 post@hoglia.no Styremedlem 
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