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Dekoder
Merk deg følgende: Styret har fått et tilbud fra Rønning Elektro som leverer Canal Digital
signalene til oss. Canal Digital vil gjerne leie deg den nye, veldig positivt omtalte, dekoderen
i 3+2 år. Du får da 50+2 kanaler. Dette betyr et lite påslag av fellesutgiftene litt avhengig av
hva du betaler i dag, i gjennomsnitt kr. 46,- i måneden. Styret har valgt å la
generalforsamlingen ta stilling til om vi skal akseptere tilbudet eller ikke. Vi anbefaler deg
derfor å vente med å kjøpe ny dekoder privat til etter generalforsamlingen.
Budsjettmøte med Stavanger Boligbyggelag i dag
Styret er veldig glade over å kunne rapportere at vi ikke trenger å øke fellesutgiftene utover
det vi har i dag, bortsett fra den lille økningen nevnt over. Overskuddet for 2012 er dog
minimalt, men det ser ut til at våre økninger forut for det store vedlikeholdet nå, viser seg å ha
vært nøyaktig hva vi trengte for å ivareta utgiftene.
Boning
Vi annonserte i siste info at boning blir igangsatt om litt. Grundig Renhold mener at vi bør
utsette til våren fordi ”vintertrafikk” sliter unødig på nybonet overflate. Styret retter seg etter
anbefalingen fra spesialister og utsetter altså.
Rosenvang
Dette blir en stor nabo, og vi tror at utbyggingen vil bidra til standardheving i vårt område,
noe som igjen fører til en bedring av vår plassering i levekårsundersøkelsen. Nå er alt det
gamle revet i Åkragaten og leiligheter som skal bygges er til salgs i dette flotte området.
Oppussing
Stavanger Aftenblad har en god artikkel, et såkalt ekspertintervju, på side 21 i dagens (9.11)
avis. Sjekk enkle forholdsregler for oppussing, men husk også å melde våtromsarbeide til
styret slik det fremgår av vedtektene.
Brannslukkere
Husk å snu litt på brannslukkeren din dersom du har pulverapparat. Sjekk manometeret som
skal vis grønt. Gjør dette til en vane oppunder jul.
Styret

Husk å slå av lyset i gangen etter deg når det er hensiktsmessig.
Oppbevar denne informasjonen i en egen mappe som kan følge med leiligheten dersom du selger den.
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