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BRUDD PÅ FJERNVARMERØRENE
Vi har den senere tid flere ganger på kort varsel måttet stenge tilførselen av
varmtvann på grunn av lekkasjer i rørene fra Varmesentralen. Lekkasjene har vært
både i Solfjellet Borettslag og i tilførselsrør ned til oss. Styret forstår at det kan være
irriterende at varmtvannet med ett forsvinner og at radiatorene blir lunkne. Men
når lekkasjer oppdages, må ting skje raskt - om man skal unngå kostbare skader på
anlegget vi eier sammen med naboborettslaget.
Man har ennå ikke lokalisert eksakt lekkasjepunkt på røret til oss. Det jobbes nå med
avansert måleutstyr. Gir ikke det resultat, må det graves igjen. Når lekkasjen er
lokalisert og røret skal repareres, må vi varsle om ny, nødvendig vann-avstengning.

OM LAG 540 LEILIGHETER HAR NYTT INTERNETT-MODEM
Det betyr at det fortsatt gjenstår ca 40 leiligheter der montørene fra Tessa ikke har
vært med nytt modem fra Canal Digital. Først og fremst fordi folk har vært bortreist.
Om du som leser dette nå, er blant de 40, så må du selv kontakte Kundesenteret i
Canal Digital på 06090 og gjøre ny avtale. Oppgi leilighetsnummer og adresse.
Det er lurt å få gjort dette nå, også om du ikke bruker internett selv. En dag skal jo din
leilighet selges, og da er manglende internett-modem ingen fordel.

SNART KOMMER FIRE NYE TRAFIKK-BOMMER
Det er bestilt fire flere trafikk-bommer som settes opp om kort tid. Tre skal hindre
uønsket bilkjøring fra turveien midt gjennom borettslaget til langblokkene. Disse
bommene blir ikke satt åpne på dagtid. Det gjør derimot den fjerde, som skal stå ved
underetasje innkjøring til blokk 3 (Haugerudveien 20-22-24).

BEBOERNE I STJERNEMYRV. 18 & HAUGERUDV. 64
gratuleres med flotte, nymalte oppganger. Beboerne har selv sørget for å få jobben
gjort, borettslaget dekket maling & malersaker. Flere oppganger som er fristet ?

DET SNØR, DET SNØR – TIDDELI BOM
synger Ole Brum i vintersangen sin. Og nå er det meldt snø hos oss i nær framtid.
Så hvorfor ikke ta inn syklene for vinteren. Blir de stående ute, er syklene i veien
for snømåking når den tida kommer. Borettslaget har ikke noe ansvar om sykkelen
din i så fall blir skadet under snømåkingen.
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