
Sak 9: Forslag om nedsetting av sykkelgruppe 
 

Kari Johannesen har sendt inn følgende forslag: 

Som kjent har jeg ikke fått gjort mye med "sykkelvedtaket" fra i fjor. Rett og slett fordi jeg aldri har 
fått respons fra noen andre i borettslaget som vil jobbe med utfordringen. Eller de vil, men så er det 
så mye annet som skal prioriteres.  
Det betyr ikke at problemet med god innendørs parkering er løst. Snarere har jeg sett og snakket 
med flere i min blokk som tar med sykkelen opp og inn i leiligheten! Noen velger også å sette 
sykkelen sin i gangene for kortere og lengre tid. Det er noe brannvesenet er lite positiv til.  
Jeg vil fortsatt at vi skal prøve å finne områder der vi kan parkere sykler sikkert innendørs. Mitt 
forslag til generalforsamlingen er derfor:  
 

Styret setter sammen en komité som skal se etter relevant areal for sikker innendørs 

parkering i borettslaget. Forslag til parkeringsløsninger og sted fremmes for styret i løpet av 

6 mnd.  

Jeg stiller så klart som medlem i komiteen om det er ønsket.  

 

Sak 10: Forslag om avvikling av felles kabel-TV 
 

Styret legger fram følgende forslag: 

Det finnes etterhvert er flere og flere distribusjonskanaler for audiovisuelt innhold, og færre og 

færre benytter såkalt «lineært TV». Mange TV-kanaler kan streames i sanntid fra internett, og rene 

internettkanaler som Netlix og HBO er ikke tilgjengelig over kabel-tv i det hele tatt. De som ønsker et 

tradisjonelt tilbud kan benytte RiksTV, hvor NRKs kanaler kan tas inn gratis. Styret vurderer derfor en 

felles kabel-TV-løsning, som den vi har i dag, som litt gammeldags. Siden dette er en vesentlig 

forandring, inviterer styret generalforsamlingen til å ta stilling til spørsmålet. Styret fremmer 

følgende forslag: 

Styret skal arbeide med sikte på å avvikle dagens felles kabel-TV-løsning, og erstatte denne 

med en fellesavtale om internett-tilgang. Det bør legges til rette for at de som ønsker 

fortsatt kabelTV, kan inngå individuelle avtaler om dette. 


