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UTSTYR FRA TELENOR OG OPPHØR AV AVTALE 

Da er vi i gang med installasjon av fiberlinje fra Altibox og flere blokker er nå lagt over på ny løsning. For de av 

dere som nå er på ny løsning, kan utstyr fra Telenor sendes i retur med den returseddelen dere mottok i posten. 

Har du inngått avtale med Telenor om høyere bredbåndshastighet og flere TV kanaler enn det som følger med 

felleskostnader, er det viktig å huske på å si opp denne avtalen så raskt som mulig. Har du noen spørsmål 

angående utstyret eller egen avtale, kan du kontakte Telenor support på telefon 915 09 000. Fellesavtalen til 

borettslaget opphører 31/12. 

 

MONTASJE AV TEMPERATURSENSORER I LEILIGHETER 

Grunnet forsinkelse på leveransen av sensorer så har ikke Dråpe AS kommet i gang med monteringen, men 

forventer å starte opp torsdag 11. november. De oppgangene som skulle vært tatt mellom 1. og 11. november vil 

få tildelt ny dato når montering av fiberlinjer fra Altibox er på plass. Montering vil foregå innenfor tidsramme til 

Altibox.  

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OG BEBOERMØTE 

Varsel om ekstraordinær generalforsamling tirsdag 30. november 2021 kl. 19.00 i samlingssalen på Trosterud 

skole. Til behandling foreligger: 

1. Konstituering 
2. Forslag om individuell måling av forbruk varmtvann 

Styret foreslår at det innføres individuell måling av forbruk varmtvann, men ikke radiatorvarme. 
3. Forslag om salg av Haugerud varmesentral AS 

Styret foreslår at eiendommen Haugerud varmesentral står på selges inkl. selve varmesentralen. 
 
Innkalling med sakspapirer vil bli omdelt i postkassene. 
 
Beboermøte 
Styret ønsker å innkalle til et lite beboermøte rett etter den ekstraordinære generalforsamlingen. Her ønsker vi 
blant annet å snakke litt om: 
 

- Problemer med varmt vann/blandebatterier 
- SD anlegg 
- Styret vil orientere om pågående oppgaver vi holde på med i borettslaget 
- Her vil det også bli mulighet for å ta opp stort og smått 

 
Er det spesielle saker du ønsker vi skal sette fokus på i beboermøtet, kan dette sendes inn til daglig leder på 
forhånd. 
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