
INFORMASJON OM TELIA AVTALE FOR BEBOERE I HEILO 
VEL pr 01.01.21

Heilo Vel har en kollektiv avtale med Telia for beboerne. Avtalen gir oss flere fordeler og er 

rimeligere enn å være privatkunde selv. Innholdet i avtalen dekker ca 40 digitale kanaler, 1 stk Telia 

box micro og Telia internetmodem med  50/20 MBs hastighet.

Vår avtale med Telia koster pr i dag kr 450.-/mnd. I tillegg kommer et faktureringsgebyr på 25,-/mnd.

Om man ønsker andre tjenester kan man kjøpe/leie dette direkte hos Telia. Som medlem skal man 

da ha rabatterte priser i.h.t den kollektive avtalen.

Avtalen fungerer slik at beboerne betaler inn til Heilo Vel gjennom avtalegiro månedlig. Hvert kvartal

betaler Heilo Vel deretter direkte til Telia.

Alle på avtalen må derfor ordne seg avtalegiro. Dette gjøres gjennom vår regnskapsfører KOBBL – 

kontaktperson der er fw@kobbl.no telefon  91 83 24 38

Ved mislighold vil Heilo Vel sende purring og eventuelt inkassovarsel etter loven med de gebyrer 

som gjelder. Ved gjentatte purringer vil signalene bli sperret og kravet vil bli sendt til inkasso.

For mer informasjon eller spørsmål kontakt styret på styret@heilovel.no  
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Velkommen som beboer til Heilo Vel - Vedlagt er litt informasjon som kan være greit å ha 

tilgjengelig for dere som er nye i Velet.

Det er 40 boenheter på Heilo som automatisk er medlem i Heilo Vel.  Velet er organisert gjennom et 

styre som blir valgt på egen generalforsamling som avholdes på våren.

For å komme i kontakt med styret kan denne epost adressen benyttes styret@heilovel.no

Velet har også en nettside www.heilovel.no og en Facebookside  www.facebook.com/HeiloVel

Det betales en årlig kontingent (for tiden) på kr. 1 250,- til velet. Denne går til snømåking, feiing av 

veien, vedlikehold av gatelys, veiarbeid på vår private vei, leie av containere etc.

Parkering på velets område – hver beboer får utdelt et parkeringskort samt besøkslapper rundt 

nyttår hvert år. Disse skal benyttes på området vårt og kun til de som er på besøk her. Disse oblatene

får man etter man har betalt kontingenten.

Det er ikke lov å dele ut besøkslapper som blir benyttet av noen som jobber i nærområdet. Vi har et 

parkeringsselskap som sjekker gatene, først og fremst for at vi og våre besøkende skal ha nok ledige 

plasser.

Som beboer i Heilo så har man også mulighet til å være med på vår felles Telia avtale. Se eget 

infoskriv om denne som ligger på nettsiden vår.

Styret arrangerer felles vårdugnad hvor vi bestiller containere samt at det av og til arrangeres 

høstdugnad. Informasjon om dette kommer via styrets kanaler.

Årsmøtet i velet holdes hvert år innen mai og man er velkommen til å bidra der.

Styret Heilo Vel
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