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Medlemsinformasjon oktober 2015 
 

Medlemsmøte:  

Det arrangeres medlemsmøte onsdag 21. oktober kl 19:00 på Grendehuset Vellet. 

Tema for møtet er: 

 TV og bredbånd: Vikenfiber vil orientere om sine planer, produkter og muligheter.  

Spørsmål og svar.  Det vil være mulighet til å bestille fibertilknytning til din eiendom. 

 Orientering om Vegvesenets planer for utbedring av Skiveien. 

 I den grad tiden tillater det vil vi kunne orientere om andre saker av interesse som: 

o Vår nye nettside. 

o Sætreskogparken 

o Gjersjøens nedbørsfelt 

o Andre spørsmål av interesse. 

o Medlemskap i Oppegård Vel (kr 200 pr. husstand/år) kan tegnes. 

 

Informasjon om TV og bredbånd i Oppegård Vels område: 

Canal Digital (Coax – nettet):   

 Canal Digital opplyser til Oppegård Vel at analoge radio og TV signal vil forsvinne 

fra COAX-nettet i første kvartal 2016.  Dette betyr alle TV apparater enten må få 

signal fra en HD-dekoder eller IDTV (programkort i TVens kortleser).   

 FM-signaler: Etter de opplysninger vi har fått vil analoge FM signaler via COAX 

nettet bli faset ut første kvartal 2016. 

 Det er til dels mye problemer med COAX nettet i noen områder.  Flere opplever svak 

signalstyrke og TV kanaler med støy i TV-bildet.  Dette er en situasjon som har 

vedvart over lang tid.  Også internett er ustabilt i noen områder.  Canal Digital 

opplyser at det pågår utbedringer i nettet for å forbedre dette. 

 

Utbygging av FIBERnett 

Oppegård Vel har tatt initiativ til å få bygget ut FIBERnett i vårt velområde.  Utbygging 

av FIBERNETT er allerede godt i gang på Myrvoll, deler av Greverud og i Ski kommune 

(f.eks Hebekk).  Vi ønsker at de som vil ha tilgang på et moderne FIBERnett skal ha 

mulighet til det også i vårt velområde.  VIKENFIBER som er leverandør av kanskje 

Norges beste løsning for FIBER-bredbånd og TV tjenester har som de fleste er kjent med 

gjennomført besøk til alle husstander i området.  Mange har tegnet seg for tilkobling av 

FIBERnett og en del sitter fremdeles på gjerdet. En avgjørelse om utbygging er rett rundt 

hjørnet.  Vi håper hver enkelt tenker gjennom sitt behov for internett og TV-løsninger.  

Medlemmer av Oppegård Vel vil få en rabattert tilknytningsavgift på kr 1500,-.  

 

Interesse for tilkobling til FIBERnett kan meldes ved å fylle ut interesseskjema 

på www.vikenfiber.no/oppegardvel .  
 

Informasjon om VIKENFIBER finnes på http://www.vikenfiber.no/  

Kontakt for utbygging i Oppegård: Tom Erik Orten, epost tom.erik.orten@vifiber.no  

 

Med vennlig hilsen styret. 
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