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Canal Digital
Styret har klaget på den kjedelige situasjonen som har oppstått mellom Discovery Channel og
Canal Digital. Dette har ført til at 13 kanaler ikke lenger er tilgjengelige. Forhandlinger pågår.
Som kompensasjon har vi fått tilgang til 100/100Mbs istedet for 5/5 slik at strømming av
tjenester kan utføres uforstyrret. Måler du lavere hastighet bør du slå av modemet, vente litt
og slå det på igjen. Det viktigste er allikevel at vi får tilgang til minst 5 C More kanaler.
Denne kompensasjonen må aktiveres sia SMS, minside, eller på telefonene til kundeservice
på 06090. Du må søke på nytt etter disse kanalene og legge dem inn. Fungerer det ikke kan du
lese bruksanvisningen på canaldigital.no. Forsøk først å slå av dekoderen, vent 10 sekunder
og slå den på igjen. Dersom du ikke har benyttet deg av tilbudet om 15 gratis tilleggskanaler
bør du foreta et valg nå. Det er en lang liste å velge fra. Gå inn på canaldigital.no, logg deg
inn og velg kanalene.
Rot og skitt
Dersom du ser personer dumpe avfall et sted det ikke bør forekomme, kontakter du
vaktmester eller en i styret. Alle kan bidra til å holde det rent rundt oss, men noen få kan
ødelegge for veldig mange.
Sykkelkampanje begynner til
våren. Informasjon om
prosjektet vil du få etter
hvert. Send din e-post
adresse til vaktmester. Når
tiden er inne vil alle få info
via e-post og ikke per papri i
postkassen.

Oversettelse av ordensreglene til engelsk
Har du lyst til å forsøke deg på oversettelse vil styret sette stor pris på det. Kontakt
leder@rosenli.no

Styret

Borettslaget Rosenli
Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62
Internettadresse: www.rosenli.no e-post:: post@rosenli.no
Samle Informasjon til beboerne i en egen mappe for senere referanse. Husk å kontakte NOKAS på 95194025 dersom
du trenger hjelp utenom vaktmesters arbeidstid

