Info fra styret
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NY AVTALE MED CANAL DIGITAL NOE FORSINKET
På grunn av transportstreiken ble leveringen av nye Internett-modemer til leilighetene
hos oss og annet nødvendig utstyr som behøves for å effektuere den nye avtalen
betydelig forsinket. Streiken er som kjent over og arbeidet kan nå snart starte opp.
Avtalens nye priser vil gjelde for den enkelte internettbruker fra det tidspunkt Tessa
har vært i leiligheten hans eller hennes og montert nytt modem. De som har internettavtale med Canal Digital, bes betale fakturaen de får med gammel pris for fakturaperioden juli til september 2010. De vil få tilbakebetalt i ettertid fra Canal Digital
forskjellen mellom ny og gammel pris fra den dag ny avtale trer i kraft for den enkelte.

VAKTMESTERKONTORET FÅR ENDELIG TILBAKE FASTTELEFON
I løpet av neste uke vil heldigvis fasttelefonen på Vaktmesterkontoret igjen fungere.
Nummeret er som før: 22 32 48 51.
Kontoret får også neste uke egen e-postadresse for beskjeder til vaktmester:
vaktmester@haugerudborettslag.no

IKKE GLEM SOMMER- OG FAMILIEFESTEN LØRDAG 19. JUNI !
Barnehageteateret spiller for barna fra kl 15:30.
Fra kl ca kl 17:00 skal grillene være klare (egne griller for halal-kjøtt).
Benytt denne kvelden til hyggelig samvær med kjente og ukjente naboer.

DRIFTSKONTORET BLIR STENGT SOMMEREN 2010
Driftskontoret holder i år stengt fra 21. juni til 13. august. Daglig leder er tilbake
på jobb etter avvikling av ferie og avspasering tirsdag 17. august.
Meldinger til styret kan i denne perioden legges i styrets grønne postkasse utenfor
underetasjen i Haugerudveien 22, eller formidles via vaktmesterkontoret.
Vaktmesterkontoret i underetasjen i Haugerudveien 20 skal så langt mulig være
bemannet hele sommeren. Vaktmesters ringe- og besøkstid er på hverdagene
fra kl 12:30 til 13:00 - telefon: 22 32 48 51 (om det haster veldig: bruk vaktmobil
915 54 256).
Meldinger til vaktmester kan også legges i postkassen utenfor underetasjen
i Haugerudveien 20, eller sendes som e-post til: vaktmester@haugerudborettslag.no

STYRET ØNSKER ALLE BEBOERE I HAUGERUD BORETTSLAG
EN FIN OG SOLRIK SOMMER !!
Haugerud, 17. juni 2010
STYRET I HAUGERUD BORETTSLAG
-1URL: www.haugerudborettslag.no

E-post: kontor@haugerudborettslag.no

