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FIBER FRA ALTIBOX 

Da er vi i gang med prosjektplanlegging for overgang til ny leverandør av fiber og TV signaler. Nimbus Fiber vil 

være ansvarlig for prosjektet med planlegging og utbygging av fiber på vårt område og har startet opp denne 

uken. Det vil i ukene fremover bli utarbeidet et forslag til gravetraseer, og plassering av kummer på området. Det 

vil bli markert innslag i de ulike blokkene med spray på veggene som forsvinner i løpet av noen mnd. Graving vil 

starte opp så snart søknad blir godkjent. 

Føring av fiber vil skje i samme kanaler som dagens føringer av koaks. Når vi kommer så langt at det er behov for å 

komme inn i den enkeltes leilighet for montering av utstyr, vil det bli hengt opp skriv i oppganger med tider man 

må være hjemme, i tillegg til at man vil få en varsling på SMS. Installasjoner vil tidligst begynne rundt den 20. 

august og varsel vil bli sendt ut ca. 14 dager i forkant. Har du ikke anledning til å være hjemme når dette skjer, kan 

du levere dine nøkler til vaktmester.  

I mellomtiden så vil dere motta e-post og/eller SMS fra Altibox – Viken fiber med opprettelse av bruker og tilgang 

til MineSider for bestilling av kanaler på TV og annet man ønsker. Som nevnt i tidligere info så satser vi på å være 

klare til overgang rundt 1. oktober, forutsatt at det ikke blir noen forsinkelser i prosjektet. 

 

UTLEIE AV PARKERINGSPLASSER 

Daglig leder får ved jevne mellomrom spørsmål om vi har oversikt over hvem som har parkeringsplass til utleie. 

Dette har vi dessverre ingen oversikt over. Vi får også henvendelse om vi kan opplyse om hvem som er eier av 

enkelte parkeringsplasser. Dette er opplysninger som vi ikke har lov til å gi fra oss når det kommer til GDPR. 

Derfor har vi vurdert å finne en annen måte å løse dette på. Ønsker du å leie ut din parkeringsplass? Da ber vi om 

at du melder inn dette på skjema til daglig leder via nettsiden. Vi vil da registrer denne opplysningen, og hvis noen 

tar kontakt og spør om vi vet om noen ledige plasser til leie, så vil vi videreformidle din kontaktinformasjon til 

vedkommende. 

 

GRILLPLASSER OG BRUK AV DISSE 

Vi synes det er hyggelig at våre beboere bruker våre grillplasser. Vi minner om å rydde på plassen etter bruk. Vi 

gjør også oppmerksom på at plassene ikke kan reserveres ved å legge ut tepper og puter på forhånd uten at man 

selv dukker opp. Kommer man til en plass hvor det ikke er beboere tilstede, men den er okkupert, så kan man 

bare sette seg ned å nyte plassen.  

 

 

VIL DU VÆRE MED PÅ Å GJØRE DE FINE GRØNTOMRÅDENE VÅRE ENDA 

HYGGELIGERE? 

Vi har fått tilskudd fra Groruddalssatsingen for beplantning rundt alle 

grillplassene i borettslaget. I den forbindelse ønsker vi nå å etablere en liten 

gruppe som har lyst til å jobbe med området rundt grillplassene på hele 

området. Har du lyst til å bidra med bittelitt eller litt mye i ei slik gruppe? Send 

en e-post til Hedda Fredly på heddaplix@hotmail.com så innkaller vi til møte. 
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