
 
 

Trondheim 10/9-2019 
  
HVORFOR BYTTER STYRET FRA TELENOR TIL GET? 
  
Ein skigard kan ‘kje vara evig, veit du....... lett omskrevet til: 
Ein dekoder kan ‘kje vara evig, veit du...... 
 
Poenget er at uansett hvilken leverandør vi velger, blir det endringer på tv-hverdagen vår. 
Også om vi hadde fortsatt med dagens leverandør, Telenor. 
I deres tilbud lå det også en ny type dekoder, da de ønsker å bytte ut dagens dekodere.  
Sånn sett måtte vi alle forholde oss til ny fjernkontroll og nytt «bilde» på skjermen når vi slår 
på TV-en, uavhengig av hvem som hadde blitt valgt. 
 
Vi vet at mange blir litt skeptisk når noe nytt i en slik sammenheng blir «påtvunget» oss. 
Men det må vi bare forholde oss til, slik TV og internett-verden har blitt. 
 
Hvorfor Get som ny leverandør? 
Alle 3 tilbydere ble grundig vurdert. Vi sammenlignet innholdet i tilbudene med plusser og 
minuser. Se gjerne på skrivet dere allerede har fått tilsendt om detaljer rundt innholdet.  
Get kunne, som eneste tilbyder, tilby oss gratis installering av fiber inn i teknisk rom i bygget. 
Vi understreker: kun inn i teknisk rom, og ikke frem til leilighetene. 
Dette er en stor kostnad, som vi nå får gratis. Det betyr at nærmere 2/3 av kostnaden med å få 
fiber frem til den enkelte nå er eliminert for sameiet i fremtiden. 
Med tanke på at bygget vil kunne eksistere i uoverskuelig fremtid, vil vi før eller siden bli 
påtvunget fiber frem til alle husstandene. Kanskje ved neste runde, når dagens avtale skal 
reforhandles, kan vi forhandle oss frem til gratis trekking av fiber frem til alle? 
 
Hverken Telenor eller NTE Altiboks ville utføre dette gratis. Telenor mente vi greide oss med 
dagens infrastruktur. Det stemmer sikkert, men styret ønsker å tenke langsiktig.  
NTE Altiboks, ville grave fiber inn i bygget og trekke fiber helt frem til den enkelte,  
men kostnadene måtte vi dekke i forhøyet månedspris, og forlenget avtaletid. 5 år, mot 3 år 
hos Get. 
 
Hovedargumentene for å gå over til Get er av nevnte grunner som følger: 

• Gratis fiber inn i teknisk rom. 
• Betydelig lavere månedskostnad. 
• Meget bra TV-innhold. 
• Høy internetthastighet. 200/200 MB. Her ville mange beboere spare noen kroner,  

da de mest sannsynlig ikke trenger å kjøpe seg opp på hastighet. 
• Fleksibel tilpasning. Den enkelte kan selv velge å kutte ut TV-pakken eller internett-

pakken. Kutter en ut TV-pakken, får vedkommende økt hastighet på nettet.  
Kutter en ut internett, får den enkelte betydelig flere tv-kanaler å velge i.  

• Ved feil på noe utstyr, får beboer nytt på dagen. Foreløpig på hverdager. Get ligger 
under Telia-paraplyen, og vil stadig mer knytte seg opp mot deres produkter som 
telefoni etc. De jobber med å benytte seg av Telia sin 4 butikker i Trondheim. 
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Målet er at vi som kunde, hvis noe utstyr må byttes, kan oppsøke en av disse 
butikkene og bytte utstyret. Det kan vi også på lørdager. Håpet er at dette trer i kraft i 
løpet av 2020. 

 
Totalt sett, er styret rimelig sikker på at vi blir fornøyd med Get! 
 
Vi har selvfølgelig vært ute på byen og innhentet referanser.  
Vi har forhørt oss hos boligselskap som har Get i dag. Alle har ulike erfaringer, men ingen er 
negative. Noe her og der selvfølgelig, men ingen har frarådet oss å bytte til Get.  
Vi har også vært i kontakt med et veldig stort borettslag i byen som bytter fra Get til Telenor, 
for å høre hvorfor. Det var heller ikke her misnøye med Get, som initierte bytte til Telenor.  
De ønsker rett og slett å ikke binde seg opp til én leverandør alt for lenge. De har hatt Get i 
mange år. Deres policy er at de vil holde leverandørene litt «på tå hev» slik at ikke 
leverandørene tar borettslaget for gitt.  
 
Beboerne trenger ikke frykte at vi har vedtatt noe som skaper problemer i deres tv-hverdag. 
Get setter opp et stort team som utfører byttet, noe de skal gjennomføre på én dag.  
I tillegg oppretter de en egen kontakttelefon som er åpen i 14 dager.  
Etter det er det vanlig kundeservice som gjelder. 
 
Det vil bli sendt ut invitasjon til infomøte i forkant av byttet til Get. Leverandøren stiller med 
mannskap som vil gi god info rundt deres produkt. Spørsmål vil bli besvart.  
Nærmere tidspunkt kommer vi tilbake til, men helt sikkert ikke før ut på nyåret en gang,  
da bytte til ny leverandør vil bli iverksatt i løpet av mars-2020.  
De tilbyr seg også å komme på neste års årsmøte/beboermøte, for å følge opp leveransen,  
slik at de får fanget opp eventuell misnøye. Dette vil bli vurdert i forkant av 
årsmøtet/beboermøtet. 
 
Med vennlig hilsen 
Styret 
Sameiet Bergheim Amfi. 


