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INTERNETT-HASTIGHET
Har du internett-abonnementet ”Mega” fra Canal Digital ?
Dette abonnementet fases nå ut og erstattes av ”Super70” som gir deg bedre hastighet til
en lavere pris enn det du betaler i dag.
Det vil imidlertid ikke skje noen automatisk oppgradering av linjen, slik at den det gjelder
må ta kontakt med Kundeservice på telefon 06090.
Informasjonsskriv er sendt fra Canal Digital til de beboere som har takket ja til å få
nyhetsoppdatering m.m. pr. post eller e-post. Se for øvrig borettslagets internettsider.

OPPUSSING
De fleste er flinke og følger stort sett husordensreglene når det gjelder banking, drilling og
annet støyende arbeid. Men det er noen som ikke har fått med seg dette og pusser opp
utenom de fastsatte tider, til stor sjenanse for berørte naboer.
Vi presiserer derfor at banking, drilling og annen støyende virksomhet ikke må skje etter
kl. 21:00 på hverdager, kl. 17:00 på lørdager og overhodet ikke på søndager, helligdager
og høytidsdager (dvs. 5, 6, 7, 8 og 9 april, 1, 17 og 28 mai og 24, 25 og 26 desember).

KATTER
Vi har fått noen tilbakemeldinger fra enkelte oppganger som er plaget av katter inne. Når
det er kaldt ute, trekker kattene gjerne inn i varme oppganger.
Sørg derfor for at ytterdøren til enhver tid er lukket.

MATLUKT I LEILIGHETEN OG I OPPGANGEN
Et gjentagende problem er beboere som er plaget av matlukt i leiligheten og i oppgangen.
Vi minner derfor om at montering av avtrekksvifter i luftekanaler eller lufteventiler er
forbudt av hensyn til balansen i blokkens ventilasjonssystem.
Det er kun tillatt å montere kjøkkenventilator med kullfilter.
Hold entrédøren til leiligheten lukket slik at matlukt ikke kommer ut i oppgangen.
Alle lufteluker og lufteventiler i leilighetene må alltid være åpne for å unngå høy fuktighet
som kan medføre helseproblem og råteskader, og disse må aldri bygges igjen eller
stenges / tildekkes ved ombygging av kjøkken og andre rom, eller ved senking av tak.
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