
 
 

Til sameiere i Tyrikollen Boligsameie 

Innmelding av saker til sameiermøte 

Årets ordinære sameiermøte i Tyrikollen Boligsameie vil på grunn av den rådende smittesituasjonen bli 

foretatt som et nettmøte som siste år. Datoen er satt til torsdag 29. april 2021 kl. 19.00. 

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet er søndag 4. april. 

Saker sendes til styret@tyrikollen.no. Styret ber om at saker som fremmes har et klart formulert forslag 

til vedtak, slik at sameiermøtet kan stemme for eller imot forslaget. (Se enkel mal vedlagt) 

Saker som ikke krever en beslutning fra sameiermøtet kan drøftes på det eventuelle etterfølgende 

beboermøtet. 

Innkalling til ordinært sameiermøte vil komme rundt 15. april. 

Avtale om klipping av gressplener 

Det er i år inngått avtale om klipping av gresset i fellesarealene med firmaet  

Karlsens Vaktmestertjeneste AS.  

Avtalen innebærer at gressplenene klippes i vekstsesongen 1. mai til 1. oktober, hver 7 – 10 dag. 

Kantklipping utføres annenhver gressklipping, avhengig av vekst. 

TV og bredbånd – Telenor-avtale oppgradert 
Tyrikollen Boligsameie har pr. 01.01.2021 oppgradert eksisterende kollektivavtale med Telenor (Canal 
Digital) for levering av TV og bredbånd.  

Avtalen heter Komplett 75 og gir oss 75/75 Mb/s bredbåndshastighet og digital TV med opptaksdekoder 
og trådløs ruter uten ekstra kostnader for deg som andelseier  

Dersom du ønsker høyere bredbåndshastighet kan du tegne individuell avtale for å oppgradere 
hastigheten. De som allerede har oppgradert på den gamle avtalen, vil nå få en lavere regning. Følg med 
på regningen fra Telenor.  
Telenor har i den siste tiden sendt ut nye oppdaterte modem. 
Hvis du opplever at nettet er tregt hos deg, bør du bruke en kabel direkte fra modemet for å sjekke 
hastigheten og ikke via trådløs ruter. 

Uønsket ferdsel gjennom hagene mot t-bane brua 

Det meldes om at skoleungdom tar snarveien gjennom hagene mot T-banebrua ved Bølerbakken. Forsøk 

på å snakke til eldre barn har bare ført til at situasjonen forverrer seg. Vi ber om at de som mistenker at 

egne barn benytter denne snarveien forklarer at dette ikke er akseptabelt. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 

17.03.2021 
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Innmelding av sak til sameiermøte  

 

Forslagsstiller: 

 

 

Hva saken gjelder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak (sameierne skal kunne stemme for eller mot) 

 

 

 


