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Brannsikkerhet - Rømningsveier høyblokkene 
Styret er bekymret over at lukene på terrassene ikke fungerer etter hensikten fordi de er tildekket og/eller 
er stengt av møbler og annet som står på dem. Sørg for å ta en sjekk og forsikre deg om at beboere kan 
rømme gjennom dem i tilfelle brann. 
 
Merke deg også at det er oppdaget tregulv på terrassene som er lagt slik at vann som måtte komme inn, 
ikke renner ned i sluket, men stoppes av måten plattingen er lagt på. Forsikre deg om at vann kan renne 
ned i sluket uhindret. 
 
Blikkenslagerarbeid - Digranesveien 
Blikkenslageren starter opp med å montere beslag mellom altanbrystningen og sidevangene i denne uken. 
Plutselig er han på en altan nær deg …    Pga betongstøv, lukk vinduer, ventiler og dører på sydsiden. 
 
Telenor - Canal Digital 
Styret har fått opplyst at den analoge muligheten for TV som noen benytter seg av til et ekstra TV, vil 
bortfalle fra høsten av. Ring servicetelefonen 06090 for å finne ut hvordan du skal forholde deg til dette 
for å opprettholde bruken av et ekstra apparat. 
 
Telenor opplyser til oss at de er overrasket over at så få hos oss benytter seg av gratistjenestene som Tidal 
og de 15 ekstra kanalene. Du kan, også  kostnadsfritt, endre på kanalsammensetningen av ekstrakanalene. 
Vi har også hørt fra de med gode ører, at Tidals lydkvalitet er bedre enn Spotify. 
Husk å opprette Min side på denne adressen: https://kabel.canaldigital.no/min-side/ 
 
DAB+..... 
 

 

.... blir nå et faktum i Rogaland den 21. juni. Da blir det 
stille på FM-båndet. Har du ikke DAB+ radio må du skaffe 
deg en eller kjøpe en såkalt adapter. Undertegnede 
styreleder har en enkel løsning hvor jeg har kjøpt en Sony 
DAB+ radio til kr. 299,- og koplet dens hodetelefonutgang 
til aux. kanalen i en FM radio med god høyttaler, via en 
vanlig lydplugg. Den lille Sonyen har marginal høyttaler, 
men FM radioen har god høyttaler. Dette gir god kvalitet 
for en rimelig penge. Du har også tilgang til radio via 
dekoderen din. I bil er det verre. En adapter fører til en del 
kabler som må holdes orden på. Det kan være at det blir 
rotete. En radio spesielt tilpasset din bil koster fort 5 000,- 
eller mer. Men det finnes billigere radioer som ikke er 
standard for din bil. En adapter koster fra 799,- og 
oppover. Uansett,  antenner kan kjøpes i løs vekt dersom 
den som følger med adapteren ikke er god nok. Sjekk tips 
hos NRK på  https://www.nrk.no/dab/ Styret vil vurdere 
innsamling av FM radioer dersom du vil kvitte deg med en 
eller flere. Dette vil vi evt. komme tilbake til. 

Styret 


