
BORETTSLAGET BLOKKA MI ELVEHAVN BRYGGE 

 

Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge 
 
 

Trondheim 06.02.2018  
 

Brukerundersøkelse:  
Kommunikasjonsavtale og hjemmeside  

 
Styret har fremforhandlet en ny TV- og internettavtale for perioden 2018-2021. 
 
Avalen har to valg: 
 
1.  Hele blokka tilbys både TV og Internett samlet (250 mbits) for kr. 349,- pr. mnd.  
 For denne prisen, må alle eiere være med på avtalen. 
 
2.  Hver beboer kan fritt kan velge mellom: (prisen for hvert valg er kr. 369,- pr. mnd)  
 -  TV og internett samlet (250 mbits)       
 - kun TV (ekstra mange kanaler)       
 - kun internett (350 mbits) 
 
Hvor mange av våre eiere/beboere er interessert i å bestille kun internett mot ekstra  
kr. 20,- pr. mnd i abonnementsvederlag? 
 
Styret har laget en spørreundersøkelse som beboere og eiere blokka kan svare på: 
https://docs.google.com/forms/d/1BwP66ch92I8NquOP-tdt267auus602fF8PEIL3nc730/prefill  
 
Undersøkelsen tar for seg avtalen på TV og internett, samt vår hjemmeside.  
 
Nettadressen er også linket på vår hjemmeside: http://blokkami.no/ 
 
Ta kontakt med styret om du har noen spørsmål rundt undersøkelsen: styret@blokkami.no 
 
Den skriftlige versjonen kan legges i postkasse nummer 6, merket Mathias Malones. 
 
MANGE TAKK FOR DELTAKELSEN!  
 
 
Med hilsen 
 
BORETTSLAGET BLOKKA MI ELVEHAVN BRYGGE 
styret                                            styret@blokkami.no                  http://blokkami.no/ 
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Tilbakemelding på ny kommunikasjonsavtale
Borettslaget Blokka Mi Elvehavn Brygge

*Må fylles ut

1. E-postadresse *

2. Hva er ditt leilighetsnummer (samme
nummer som klistrelapp på dørkarmen)? *

3. Bor du i BL Blokka Mi Elvehavn Brygge? *
Markér bare én oval.

 Ja

 Nei
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4. Hvor viktig er det med en god grunnhastighet på internett? *
Markér bare én oval.

 Helt avgjørende

 Viktig

 Verken eller

 Uten betydning

5. Benytter du trådløst eller kablet nettverk for internett? *
Markér bare én oval.

 Trådløst nettverk

 Kablet nettverk

 Begge deler

6. Get tilbyr å skille internett og TV under samme avtale med Blokka Mi. Hvor aktuelt er
det for deg, og er du villig til å betale 20 kr ekstra pr. mnd for denne muligheten? *
Markér bare én oval.

 Meget aktuelt

 Ganske aktuelt

 Verken eller

 Uten betydning

 Villig til å betale 20 kr ekstra pr. mnd

7. Hvor viktig er det med TV-kanaler for deg?
Markér bare én oval.

 Helt avgjørende

 Viktig

 Verken eller

 Uten betydning

8. Hvor ofte benytter du vår hjemmeside blokkami.no for informasjon og nyheter? *
Markér bare én oval.

 Noen ganger i uka

 Noen ganger i måneden

 Noen ganger i året

 Aldri
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Drevet av

9. Er det informasjon du savner på vår hjemmeside?
 

 

 

 

 

10. Har du forslag til hvordan vi kan gjøre hjemmesiden enda bedre og mer synlig?
 

 

 

 

 

 Send meg en kopi av svarene mine.


