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Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 

17. februar 2016 

 
 

Vedtak på e.o. generalforsamling – kollektivt bredbånd 
På den ekstraordinære generalforsamlingen 27. januar ble 

avstemmingsresultatet slik: 

1. Enstemmig vedtak om å inngå kollektiv bredbåndsavtale. 

2. Enstemmig vedtak om å velge Kollektiv 25. 

3. Mot to stemmer valgte g.f. å tegne avtale for tre år. 

 

Protokoll ligger på borettslagets websted under «Siste nytt». 

 

Hva betyr disse vedtakene? 
Ny avtale om kollektivt bredbånd og styrets tidligere vedtak om å fortsette med samme TV-

pakke fra GET gjelder fra og med 1. april. 

 

Fra 1. april vil felleskostnadene alle betaler til borettslaget endres.  

Leietillegg kabel-TV kr. 253,- blir Leietillegg kabel-TV/HDPVR kr. 219,- 

I tillegg kommer denne linjen: 

Leietillegg Kollektiv bredbånd 25 kr. 155,- 

Totalsummen øker med kr. 121,-. Pass på å endre evnt. grenser for autogiro hvis du har det. 

 

Alle boligene i Åsbråten borettslag får med dette bredbånd med hastighet 25/10. De som 

ønsker høyere hastighet (eller bredere bredbånd…) kan oppgradere etter denne tabellen: 

 

Abonnement Hastighet Mbps Pris pr. mnd. Veil. pris 

Kollektiv 25 25/10 Betalt via felleskostn. - 

S 30 30/15 49,- 438,- 

M 75 75/20 119,- 558,- 

L 150 150/20 219,- 638,- 

XL 250 250/20 259,- 699,- 

XXL 500 500/50 599,- 999,- 

 

Som dere ser er det store rabatter på oppgraderinger og reduserte totalkostnader i forhold til 

det vi betaler i dag. 

 

De som ønsker å oppgradere til høyere hastighet må ta kontakt med GET.  

De som i dag har S 20 og ikke ønsker høyere hastighet enn det som er i Kollektiv 25 (25/10), 

må kontakte GET for ikke å automatisk bli oppgradert til S 30. 

GET Sky vil fremdeles være tilgjengelig for de som kun ønsker Kollektiv 25, samme tilgang - 

ubegrenset lagring 
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Generalforsamling 
Årets ordinære generalforsamling i Åsbråten borettslag avholdes 12. april kl. 19 i lokalene til 

tidligere ”Kulturkaféen” / "Ved siden av" innerst på Åsbråten torg. (Forbi Spar-butikken.)   

Innkalling med saksdokumenter sendes ut til alle før 

generalforsamlingen.   

 

Styret oppfordrer alle beboere til å møte på 

generalforsamlingen. Generalforsamlingen er 

borettslagets øverste organ der beboerne med sin 

stemme har innflytelse på borettslagets drift. I tillegg 

kommer det fram grundig informasjon om 

borettslagets økonomiske tilstand og styrets arbeid og 

planer. 

 

Frist for levering av saker til generalforsamlingen  
Frist for levering av saker fra andelseierne til generalforsamlingen er fredag 26. februar kl. 19. 

Saker skal leveres skriftlig og helst på fil. Bruk epost eller styrets postkasse i nr. 17. 

 

Vil du være med i styret?  
På generalforsamlingen skal styreleder, to styremedlemmer og alle varamedlemmene velges. 

Styreleder og styremedlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett. To 

styremedlemmer er ikke på valg nå.  Er du interessert i å bli med, eller vet du om noen som er 

det, ta kontakt med styret.   

 

     

Kontaktinformasjon 
Beboere kan kontakte styret pr. epost asbraten.borettslag@multinett.no,  

telefon 23 16 98 94 i tiden for styrevakt,  

brev i postkassen utenfor styrekontoret (Åsbråtstien 17)  

eller besøke styrerommet i kontortiden hver mandag kl. 17.30 – 18.30. 

 

På internettsidene til borettslaget http://www.asbratenborettslag.no finnes generell 

informasjon om borettslaget samt tidligere utsendte informasjonsbrev.  

Se under linken Siste nytt. 

 

Styret ønsker alle i borettslaget en riktig god vår når den en 
gang kommer….. ;-) 
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