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Canal Digital ‐ Informasjonsmøte
Møtet den 13. var særdeles godt besøkt. Det var orientering av undertegnede som forklarte bakgrunnen
for valget av Canal Digital som leverandør av både TV og internett. Hver leilighet vil få en unik
mailadresse slik at styret kan nå deg, enten som enkeltperson eller som del av en gruppe som f.eks.
oppgang, etasje eller bygning. Styret bestemte den 20. at hver leilighet belastes med kr. 159,‐/mnd. for
dekning av internett og leie av dekoder. Du beholder fortsatt den du har som er en del av det faste
inventaret i leiligheten din. Når dette skrives er installeringen av fiberoptiske kabler i full sving, og de
første leilighetene har fått alt klart. Arbeidet begynner i Digranesveien 27 for så å bevege seg mot
Digranesveien 9. Deretter står høyblokkene for tur. Stig‐Olav Ellefsen fra Canal Digital sa at den 1.
februar har alle fått internett og TV. Styret foreslår at du venter med å si opp avtalen du har med andre
leverandører av internett før du ser at alt fungerer. De med Hesbynett mailadresse kan beholde den
etter oppsigelse av avtale med dem, mot å betale kr. 300,‐/år for viderekopling til din nye mailadresse.
Vi noterer oss at Hesbynett har kommet med nye priser for de som ønsker å fortsette med dem, men du
må uansett betale de kr. 159,‐ nevnt over. Vi kommer med mer info etter hvert som dette utvikler seg
og evt. problemer som må løses.
Budsjettarbeid i samarbeid med BATE ‐ Fellesutgiftene
Styret hadde sitt årlige budsjettmøte den 20. Vi bestemte at det blir en økning av fellesutgiftene på 5%
fra 1.1.2016. Dette skyldes i hovedsak økning i konsumprisindeksen fra 1.1.2013 til 1.1.2016 på ca. 6,5%.
Byggeindeksen har også steget vesentlig samt at kommunale avgifter har gått opp. Du vil få beskjed om
de nye satsene.
Emmaus – Vår nabotomt
Styret har vært aktivt med i å gi kommunen ideer om hva dette flotte friområdet bør inneholde. Vi har
foreslått behov for toalett og at det bør bygges en permanent dam i området utenfor Rosendal
sykehjem. Nå er et betal‐toalett på plass og dammen er under prosjektering.
Sykkelprosjektet
Oppryddingsprosjektet er i planleggingsfasen, og vil komme i gang utpå våren. Du vil få nærmere
beskjed når det gjelder tiltak og hva du som sykkeleier må forholde deg til.
Leker og sykler i gangene i høyblokkene
Det må rett og slett ikke forekomme. Gangene er en del av rømningsveien og må være fri for hindringer.
Sykler er ikke lov å ta inn i heisene. Vi må håndheve dette med hard hånd og fjerner leker og sykler uten
varsel. Hvorfor være så tøffe? Jo, fordi de det gjelder i hovedsak er personer som har fått varsler
tidligere. Har du fått tilbud om å plassere barns sykler og leker i kjelleren, må du benytte deg av dette.
Akkurat nå arbeides det med alternative løsninger for barnesykler i kjelleren i R15 og R17.
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