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ørtelefonanlegg  
Se eget skriv som snart blir hengt opp på 
alle dører! Oppstart for utskifting av 

dørtelefonanlegg er 1. september, noe senere 
enn først antydet. Leveringstiden på ringeknapp-
panelene som skal inn i dør-feltet var lenger enn 
forventet.  
Styreleder vil benytte anledningen til å beklage 
en feil på bestillingsskjemaet som ble delt ut 
tidligere når det gjelder farge på svarapparat. 
Svarapparater med kun lydoverføring (uten 
monitor) fås bare med hvit farge (ikke mulighet 
for sølv som det stod på skjemaet).  
 
 

m overgang til Canal Digital 
Sameiermøtet 24. april i år besluttet å gå 
over til Canal Digital (CD) og deres 

komplettpakke med internett og digitalTV til 
alle beboere. Styret og CD har i fellesskap valgt 
overgangsdato 23. september 2008. Vi begynner 
å betale først fra 1. oktober.  
CD skal den 23., 24. eller 25. september inn i 
hver leilighet med en montør som skal utføre 
følgende (alt er kostnadsfritt): 

- skifte antennekontakter i veggen til 
multimediakontaker 

- installere digitalTV dekoder 
- installere internett modem 

 
Det vil bli sendt ut detalert informasjon fra 
Canal Digital i løpet av forholdsvis kort tid som 
vil inneholde: 

- hva som skal skje på overgangsdatoen og 
i den første tiden etter byttet 

- oppsigelse av GET-tjenester (bredbånd, 
telefoni, digitalTV) 

- hvordan bestille ekstra tjenester fra CD 
- tilbakemeldingsskjema for når det passer 

å få besøk av montør fra CD 
 
Hvis beboerne har spørsmål om opplegget før 
hovedinformasjonen kommer, kan man sende 
dem på e-post til: jorgen.jensen@canaldigital.no. 
Har du ikke e-post tilgjengelig, kontakt styret 
som evt. kan formidle spørsmål og svar. 

 
Tillegget i fellesutgifter er på 115 kr/leilighet. 
Kun 58 kr/mnd ble lagt til fellesutgiftene 
f.o.m. 1. juli, siden vi går over til CD først fra 
1. oktober. De resterende 57 kr blir lagt til fra 
1. januar 2009. 
 
Se også eget skriv med meningsmåling på om 
vi skal oppgradere dekoderen i digitalTV-
pakken til både å ha HD og opptaksmulighet 
(PVR). 
 
 

arasjeanlegget – status 
Styret vil herved takke alle beboere for 
godt samarbeid under anleggsperioden! 

Vi håper at alle er fornøyde med hvordan det 
nå ser ut i garasjene.  
PROTECTOR er nå ferdig med 
garasjeanlegget. Riktignok gjenstår det noen 
mindre arbeider, men dette vil PROTECTOR 
ta i løpet av 2008, sannsynligvis etter ferien. 
De som har garasjeplasser der det står igjen 
arbeid vil bli varslet på forhånd. 

Styret benytter også anledningen til å 
være ubeskjedne nok til å skryte av at vi 
sannsynligvis har spart flere hundre tusen på å 
rehabilitere garasjene før hovedsesongen satte 
inn. I følge OBOS Prosjekt ville vi aldri 
kunne oppnå bedre pris, verken på arbeidet 
nede i garasjene eller på membran og asfalt på 
mellombyggene. 
 Styret er svært tilfredse med resultatet 
etter rehabiliteringen, både visuelt og 
funksjonelt. Vi tror dette prosjektet vil bevare 
garasjene godt for fremtiden og håper å ha 
sikret at skader på betongen i garasjene vil bli 
minimale og kanskje helt fraværende i lang 
tid. 
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etongutspring og trapper ned mot 
garasjen 

Trappene ned mot garasjene nærmer seg slutten 
av sin levetid. Brakettene som trappetrinnene 
hviler på er råtne og skiftes ut stadig vekk. Disse 
og trinnene er ødelagt av salt som brukes for å 
løsne isen vinterstid. I tillegg er det store 
frostskader på flere av utspringene trappene 
starter ved. 
 Styret har satt i gang arbeid for å finne 
nye trappeløsninger av galvanisert stål. En slik 
løsning vil kanskje innebære å erstatte 
betongutspringet med en avsats av stål. 
Fornyelse av rekkverk langs mellombyggene 
blir sett i sammenheng med trappene. 
 
 

aktmesteren har kommet godt i 
gang 

Stein Grothe begynte i fast stilling 1. februar i år. 
Etter allerede fem måneder må vi takke Stein for 
hans engasjement i å få sameiet til å bli et bedre 
sted å bo! Han har hjulpet styret svært mye i alle 
prosjektene, stilt villig opp når noe har gått galt i 
helgene, og gjort hverdagen for styret betraktelig 
mye lettere enn slik det kunne ha vært med både 
garasjeoppussing og skifte av låsesystem. Vi 
håper Stein vil fortsette å trives i vårt sameie, og 
oppfordrer beboerne til å ta godt vare på ham så 
han får både god arbeidstid og fritid hos oss! 
 
 

vem gjør lønnet arbeid for 
sameiet? 

• Vaktmester: Stein Grothe, alt-mulig-
mann, maskinkjører og utdannet 
vaktmester, rivende dyktig 

• Gressklipping og utearealer: Tord 
Söberg, har mye vaktmester-erfaring, 
ansatt for 3 mnd (juli, august, deler av 
sept.) 

• Søppelplukking, hjelpevaktmester: Bala, 
pensjonert skipsmaskinist 

 
  
 

ørsystem 
I løpet av vinteren og mange samtaler 
med representanter fra OBOS Prosjekt 

har vi kommet til den konklusjonen at 
avløpsrørene som er støpt inn i 
betongdekkene våre er av overraskende god 
kvalitet og har ikke behov for utskifting. 
Enkelte steder kan det være lekkasjer, men 
disse har sannsynligvis vært der i lang tid og 
vil bli reparert så snart de er funnet.  

Vannrørene derimot, må vi forvente å 
skifte ut i løpet av noen få år. Det er spesielt 
skjøter som er svekket av tidens tann og 
sprekker først. Vi har også sett at 
sirkulasjonsrørene er av dårligere kvalitet enn 
hovedvannrørene (sirkulasjonsrør er en del av 
systemet som gjør at varmtvannet bruker 
kortere tid inn til leilighetene).  

Ikke minst er vi bekymret for at de 
tynne rørene som er i veggene mellom 
kjøkken og bad i leilighetene skal begynne å 
sprekke i større grad enn til nå. Til syvende 
og sist har rørene innflytelse på premien vi 
betaler for bygningsskadeforsikring. Til nå 
har vedlikehold av disse rørene vært 
seksjonseiers ansvar. 

Alt dette betyr at beboerne kan pusse 
opp badene sine, men vi ber alle melde 
oppussingen til styret for at vi skal få en 
oversikt over hvem som har skiftet egne rør. 

Hvis noen beboere er spesielt 
interessert i å være med på å utforme et 
opplegg rundt utskiftning av vannrør – både 
sameiets ”stigerør” og vannrør i leilighetene – 
ber vi deg kontakte vaktmester eller styret. Vi 
ville bli svært glade om vi kan starte en dialog 
og kanskje sette opp en gruppe som kan jobbe 
med å forberede dette. 
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ngasjement har gitt oss lavere 
rente 

Etter å ha fått brev om renteøkning til 7,8 % 
kontaktet styret både forretningsfører og flere 
banker for å finne et bedre lånetilbud. Vi har 
hatt møte med Nordea, og vår normale flytende 
lånerente er nå satt ned til 7,05 %. Med den nye 
renta sparer vi de første årene ca. 65 000 kr per 
år! Vi kan imidlertid ikke forvente at renta 
holder seg så ”lav” i lang tid.  
 
 

ast eller Flytende rente? 
Styret har fått tilbud om fast rente fra 
Nordea som er forankret i pengemarkedet. 

Denne renten er en del lavere enn ”vanlig” 
fastrente som tilbys boliglånskunder. Styret 
vurderer om vi skal binde renten på deler av 
lånene våre for å oppnå forutsigbarhet i 
budsjetter i tiden som kommer. Renten vi tilbys 
pr. i dag ligger på ca. 7,0 % for en bindingstid 
på 5 eller 7 år (resten av det store lånets løpetid 
er 7 år).  

Styret tar gjerne imot beboernes 
meninger på dette området. 
 
 

tsatt ryddehogst og 
opprydningsdugnad 

Ryddehogst og påfølgende dugnad er utsatt på 
ubestemt tid. Styret måtte til slutt innse at dette 
ble for mye å arrangere samtidig med andre 
pågående prosjekter. Dersom vaktmesters 
arbeidstid tillater det, vil han rydde noe buskas i 
løpet av sommeren. Med assistanse fra 
hjelpevaktmester vil disse kunne fjerne dette 
uten at vi må arrangere dugnad. Hvis noen 
ønsker er de hjertelig velkomne til å på eget 
initiativ hjelpe vaktmesteren rydde etter 
eventuell hogst. 
 
 
 

obil-åpning av garasjeportene 
Etter hva vi mener er et vellykket 
prosjekt med mobilbaset åpning av 

bommen, vil styret nå utvide til også å 
inkludere garasjeportene i det samme 
systemet. Med dette håper vi på lang sikt å 
redusere beboernes kostnader til fjern-åpning 
av garasjeportene. Vi har fått tilbud om 
installasjon til alle tre garasjene (totalt fire 
porter) som lyder på ca. 25 000 kr. 
 I dag koster en garasjeportåpner 800 
kr. Styret ser for seg å ta ca. 200 kr 
i ”førstegangs registreringsavgift” for å kunne 
åpne garasjeporten med mobilen og dermed 
dekke inn installasjonskostnad og 
driftsutgifter basert på bruken. Mer info 
kommer når vi har installert og testet systemet, 
sannsynligvis i løpet av august. 
 
 

tyret tar sommerferie 
Siste mandagskveld hvor styret holder 
åpent er mandag. 30. juni. Deretter tar 

styret sommerferie frem til midten av august. 
Skulle det være noe svært viktig i 
mellomtiden kan vaktmester kontaktes i 
arbeidstiden eller kontakt styret via e-post. 
Første åpningsdag etter ferien: mandag 18. 
august. 
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