Oktober 2018
Nå er vi i gang…
Da er vi i gang med å bytte over til Canal
Digital. Det vil bli montert 1 stk dekoder i hver
enhet. Dette er en midlertidig boks, som jeg har
skrevet om tidligere, samt at alle andre
tilleggsinstallasjoner må tas med Canal Digital.
Vil også nevne at Crome Cast kan være et
billigere alternativ en å leie en ekstra dekoder.
Alt av det gamle utstyret kan destrueres.

Disse skal IKKE legges i restavfall, men leveres
enten på en Gjenvinningsstasjon eller hos Elkjøp

eller lignende butikk.
Skulle dette være vanskelig å få til, så ta kontakt
på 45 44 14 77 så kan jeg hjelpe deg.
Radon
Styret kommer til å bringe saken inn for
generalforsamlingen 2019
Mer informasjon rundt dette med radon vil
foreligge i innkallingen. Det oppfordres til at
dere engasjere dere og kommer på møtet.

Stilling ledig
Borettslaget er stadig i behov for litt
hjelp av noen nevenyttige …...
Vi har i en
mannsalder vært
så heldige at
noen kan stille
opp når det er
noe ekstra
- men for noen
begynner det å
bli vanskelig å få
med seg rullatoren på jobb, samt at
arbeidsdagen går så utrolig fort… 😊
- Så kan du kjøre en
hagetraktor (evt. ønsker å
lære det)
- lyst å leke med
kvistfreser og lifter av
forskjellige utgaver

Styret fortsetter å jobbe med å finne flere
tilbydere som er seriøse og gode aktører, for å
innhente pristilbud og innspill til gode
løsninger.
Restavfall:
Som noen kanskje har lagt merke til så står det
søppel oppe på noen av søppelkassene.
Dette er avfall som renovatøren ikke vil ta med.
Enten så er det lagt i feil avfallsbeholder eller så
er det gjenstander som ikke defineres som
husholdningsavfall.
Slikt som avtrekksvifter til kjøkken, oljeovner og
klappstoler er IKKE husholdningsavfall.
Vi oppfordrer dere til generelt å sortere bedre.
Harestien
Som mange har merket, så er deler av Harestien
mørklagt. Dette grunnet at kommunen ikke får
bestemt seg om det er private eller kommunale
veier i borettslaget. Styret har jobbet lenge med
denne saken uten å komme helt i mål. Vi fikk i
det minste etter mye jobb og
brevkorrespondanse endelig på plass et nytt
autovern i Bjørnefaret.

- orker du å traktere
en snømåke eller en
snøfreser

Det er også et stort pluss hvis noen kan håndtere
en motorsag
- at noen vet å
bruke en hammer
og sag- eller om du liker å
male.
Arbeidstiden er selvfølgelig veldig fleksibel og
du trenger nødvendigvis ikke kunne alt fra før.
Lyst og tid til å bidra?
Styret vil gjerne høre fra deg.
Tlf 45 44 17 44
Honoraret i borettslaget er p.t. kr 250.-/timen, dette er
skattepliktig så lenge du ikke har frikort.

Vårt neste styremøte er 15 November

Kjell-Arne Bastiansen
Styreleder
Pssst !!! husk å slukke alle levende lys før du legger
deg for natta😊

