Informasjon til beboerne nr. 7-2019
Vaktmester
Arnt Flønes har tatt sin velfortjente sommerferie, og er tilbake 19.08.2019. Kristian Grønås fungerer som
vaktmestervikar i perioden.

Oppgradering av sikringstavler i høyblokkene
Arbeidet med oppgradering av selve sikringstavlene er fullført. Rogaland Elektro vil gå i gang med det innvendige
arbeidet i siste halvdel av august.

Internett og kabel-TV fra Telenor
Som de aller fleste av os er klar over, har borettslaget en fellesavtale med Telenor i forhold til leveranse av kabelTV og Internett. På fakturaen for fellesutgifter kommer denne som et beløp på 159,- pr. mnd. Den grunnpakken gir
internett med hastighet 75 Mbit/s opp- og nedlasting, og tilgang til diverse TV-kanaler.
I tillegg til de faste TV-kanalene kan man velge ut 15 kanaler uten tillegg i prisen fra en «pallett» på over 65
kanaler. Blant kanalene finner vi de andre nordiske kringkasterne SVT (Sveriges Television), DR (Danmarks
Radio), YLE (Yleisradio Oy, Finland), tyske ARD 1 og italienske RAI 1 samt flere «temakanaler» (Sport, nyheter,
musikk, vitenskap ... )
Det lønner seg derfor å registrere seg hos Telenor. Da får du tilgang til T-We appen, Min Side der du også velger
tilleggskanalene, og andre Telenor-fordeler. Ta gjerne kontakt med kundeservice på telefonnummer 915 09000. Nå
kan T-We-appen benyttes i hele EU/EØS.

Støy og hensyntaken til naboer
Når det kommer varme, fine dager er det godt å sette seg ut på altanen. Når man har dørene åpne er det ekstra
viktig å ikke ha for høyt volum på musikken. Det er ikke sikkert at naboen liker den samme musikken. som dere
Ordensreglene sier at det ikke er tillatt med høy musikk etter kl 23.00:
I tiden kl. 23.00 - 06.00 er sang, høyrøstet tale, spilling av musikk/musikkinstrumenter og bruk av
vaske-/oppvaskmaskin ikke tillatt.
Husk: Ved husbråk og brudd på punktet over, er det full anledning for naboer å ringe vekter NOKAS/politi, men
først etter å ha ringt på døren og bedt om å få dempet støyen. Kostnader ved utrykning vil bli belastet ansvarlig
beboer.

Vi ønsker alle en riktig fin sommer
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