22. Juni 2009
GOD SOMMER TIL HYTTEFOLKET!
Trysilfjell Hytteeierforening (THF) er din ekstrakanal inn i Trysil-samfunnet og til aktørene der. Vi har
dialog med både kommunen, Utmarkslaget, Skistar og næringslivet i bygda, for å nevne noen
målgrupper. Sammen med Fageråsen Hytteeierforening på nordsiden av fjellet, har vi blitt en stadig
viktigere kontakt for hytteeierne overfor bygda og aktørene der. Ved årsskiftet gjennomførte vi en
grundig medlemsundersøkelse blant hytteeierne, for å være sikre på at vi forvalter medlemmenes
interesser på beste måte.
Den daglige kontakten med oss har dere lettest via hjemmesiden www.hyttaitrysil.no, som har fått nytt
design i år.
Hvert år har vi årsmøte i Velkomstsenteret på langfredag kl 1700. Den daglige virksomheten ivaretas
av styret, som fikk både noen nye krefter og fornyet tillit på siste årsmøte, som var godt besøkt. Skistar
redegjorde for videre planer i fjellet, og vi gikk gjennom avsluttede og pågående saker. Både
eiendomsskatten, kommuneplanrevisjon og flere reguleringsplaner er av betydning for oss. Våre
høringsuttalelser kan dere finne på hjemmesiden. Der er også årsberetninger og protokoller fra
årsmøtene.
Av pågående saker som vi både er og har vært i inngrep med, kan nevnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fast dekke i Fjellveien
Ny løsning med bomkort, nye bommer og kameraovervåking av ankomstsonen.
Toalettløsning i Grønskaret
Sykkeltraceer i fjellet
Renovasjon og søppelstasjoner
Feierordningen
Planfrie skikrysninger ved veiene – ski inn/ski ut
Rabattavtaler for skikort
Postbokser/ postboden
Eidsivas tilbud på Kabel-TV og bredbånd, samt driften av kabelanlegget

Kabel-TV og bredbånd:
Det siste punktet på listen over var opp som egen sak på årsmøtet. Der fikk styret fullmakt til å gå i
nærmere forhandlinger med Eidsiva bredbånd AS på vegne av hytteeierne, etter at vi alle hadde
mottatt et tilbudsbrev før påske, som det ble reagert på. Vi har nå gjennomført forhandlinger med
Eidsiva. De tar sikte på å sende tilbudet til hver enkelt i august, og foreta de videre tekniske
omlegginger slik at løsninger i hht til det nye tilbudet skal være klart til høstferien. Ut over selve
pristilbudet og de alternativene som ligger i det, vil vi også peke på følgende vesentlige forhold som er
avklart:
Eidsiva er inneforstått med at de ikke er eller kan være monopolleverandør av TV-signaler til oss, slik
det var da kabelanlegget var eid av Utmarkslaget. Selv om vi fortsatt ikke ønsker å se en skog av
antenner i fjellet, så har teknologien nå brakt oss dit, at vi kan få inn signaler med en parabol ikke
større enn en tallerken, og antennen trenger knapt å være utvendig, om ikke torvtaket er for tykt. En
liten veggantenne vil ta inn signalene fra Riks-TV bra, de har nye sendemaster i fjellet. Utmarkslaget
bekrefter også på forespørsel at dagens nye antenneløsninger ikke gir grunn til noen reaksjon, i
motsetning til de tidligere tiders store ”svenskeantenner”.
Dette betyr at det finnes flere nye alternativer for den enkelte hytteeier, om man jakter på lavest mulig
pris for TV-signal på hytta:
•
•

Riks-TV med en inneantenne eller en liten vegg- antenne. Har gode tilbud for dem som har
Riks-TV hjemme, og en rimelig basisløsning som et minimum.
Parabol med Canal Digital eller Viasat. Her finnes det også egne hytteabonnement, og særlige
løsninger for de som også har slik parabolløsning hjemme, med et tilleggsabonnement. Men vi

advarer mot for store tallerken- antenner, og minner om at snøforhold må vurderes nøye ved
plassering av antenne. Synlighet bør også tillegges vekt.
Felles for de som velger disse løsningene er at de i visse tilfelle kan komme billigere ut enn med
Kabel-TV. Men de mister Trysilkanalen, og får ikke inn internett og derved heller ikke mulighet for IPtelefon på TV-kabelen. Kabel-TV-anlegget er betydelig oppgradert av Eidsiva, og lokal service er
fokusert av oss. Oppgraderinger vil fortsette til de nye løsningene som omtales nedenfor, er etablert.
Vi står da fortsatt med kabel-TV som den mest komplette løsningen, og kommenterer her det vi har
kommet frem til med Eidsiva: (Kommer som nevnt i tilbud til den enkelte fra Eidsiva bredbånd AS):
Analog TV:
Det er et faktum at det analoge TV-signalet etter hvert vil bli borte, også over kabel. Ingen kan si
forpliktende når dette skjer, kanskje i 2012, eller før eller senere. Det avhenger av mange faktorer.
Inntil dette skjer, kan vi fortsette å kjøpe TV-signal med analog basis. TV-signalene vil bli levert i
samarbeide mellom Eidsiva Bredbånd og Get. Den nye analoge grunnpakken vil ha disse kanalene:
Trysil infokanalen, NRK1, NRK2, NRK3/NRK Super, TV2 Norge, TV2 Zebra,
TV Norge, Viasat 4, TV3, National Geographic Channel, Svensk TV1,
Svensk TV2, Svensk TV4, DR1, CNN, Travel Channel, Viasat Sport N,
Eurosport, Disney Channel, MTV og Cartoon Network/TCM.
Prisen er kr 135,- pr måned, med indeksregulering I hht fjorårets indeks, første gang fra
desember 2010.
Digital TV og internett:
Det nye digitale TV-tilbudet vil som påpekt bli tilgjengelig ca fra høstferien i år. Fordelen
med en digital dekoder er bedre bilder, elektronisk programguide, en rekke radiokanaler
med super kvalitet, mulighet for filmleie (VOD), samt muligheten til å abonnere på egne
favorittkanaler. Med dekoderen kan vi også velge annet språk og undertekst på mange
av kanalene. I den digitale grunnpakken får vi i tillegg disse kanalene:
TV2 Nyhetskanalen, TV2 Filmkanalen, BBC World News, FEM, Discovery Channel,
The Voice, Viasat Nature/Viasat Crime og Showtime/Star.
Den tidsbegrensede kampanjen som Eidsiva lanserer for hytteeierne i Trysilfjellet og
Fageråsen vil fortone seg slik: I stedet for en dekoderleie, kjøper man en dekoder for HDisignal. Den kan være av basistype for kr 990,- eller med opptaksmuligheter med 250 Gb
harddisk for kr 1990,-. Internett-tilkobling vil være inkludert i denne pakken.
For digital grunnpakke, kortavgift og internett 1200/600 Kbps gir dette et tillegg til den analoge
grunnpakken på kun kr.111,50 pr. mnd.
Ønsker man å øke internetthastigheten til 4000/2000 Kbps gir dette et tillegg til den analoge
grunnpakken på kr.161,50 pr. mnd.
Har du flere kabel-TV uttak, vil du motta den analoge grunnpakken i de andre uttakene selv om du
installerer digital dekoder på en av TV’ene.
=====
Som dere vil se, er absolutt laveste pris å fortsette med analog kabel- TV uten internett,
men med ny og utbedret grunnpakke, kr 135,- pr måned.
Ønsker man internett, får man både analog grunnpakke, digital TV og Internett for kr
246,50 pr. mnd. Get- boksen kommer i tillegg, kampanjeprisen er her kr 990,- for den
rimeligste (normalpris hos Get er 1.990,-).
====
Vi mener med dette å ha fått til en bra løsning med gode valgmuligheter og ny teknologi.
Så håper vi dere benytter sommeren til også å nyte naturen, etter hver sin lyst!
Vi ønsker dere en god sommer, og minner om innbetaling av medlemskontingenten som er vedlagt.

For styret
Halvor Stormoen (sign).
styreleder

