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Mobilnettet er i ferd med å starte opp hos oss. Den 23. kom basestasjonen i
Rosenli 15 på lufta og basestasjonen i Digranesveien følger dagen etter. Som du
kanskje har fått med deg var Telenor uinteressert i å etablere seg her. Under ser du
listen over de som benytter Netcoms nett:
Operatør

Netcom - One Call - MyCall - Chess - Banzai - Telio - NextGenTel - Tele2
Det som gjenstår nå er måling av stråling. Det vil skje den 8. desember.

Fibernettet
Utbygging av fibernettet går som planlagt. Styret har merket seg at det er mange som
ikke benytter seg av gratistjenestene hos Canal Digital med 15 valgfrie kanaler i
tillegg til grunnpakken, og musikktjenesten Wimp. Gå inn på canaldigital.no, gå inn
på meny TV og bredbånd via kabel, gå inn med ditt kundenummer. Etabler din
brukerside/Min side og foreta endringer. Har du problemer ringer du 06090.
Det er enkelte tekniske problemer, bl.a. brudd i kablene. Dette fører til forsinkelser. Vi
har foreløpig ingen annen offisiell dato å holde oss til når det gjelder oppstart for alle
leiligheter, nemlig 1. februar 2016.

Informasjon om Canal Digital Kabel-TV
Canal Digital Kabel-TV AS er i dag heleid av Telenor. Med virkning fra 1. januar 2016
fusjoneres selskapet inn i Telenor Norge AS. Dette innebærer at dine produkter og
tjenester blir levert av Telenor Norge AS under merkevaren Canal Digital Kabel fra
denne dato og at faktura vil bli utstedt av Telenor Norge AS. Utover navneendring vil
det for deg som kunde ikke medføre noen forandringer.
Merk: Bankkontonummer er det samme som tidligere.
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