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RENGJØRING AV VENTILASJONSKANALER 
 

Som det har fremgått av tidligere rundskriv, har styret har inngått avtale med firmaet 
Norsk Muggsoppsanering AS om rengjøring av alle ventilasjonskanaler i borettslaget.  
Firmaet må ha tilgang til ventilasjonsluker, noe som innebærer at firmaet må inn i alle leiligheter. 
 
Oppstart vil finne sted mandag 17. september og ca. 2 oppganger vil bli rengjort pr. dag. 
(Fremdriften avhenger av hvor møkkete kanalene er og tilgang til de enkelte leilighetene).   
 
Norsk Muggsoppsanering starter i blokk 1 (Haugerud 32, 34, 36) og fortsetter i blokk 2, 3, 4….. 
dvs. samme rekkefølgen som når Gravco vedlikeholdsspylte rørene før sommeren. 
 
Hver enkelt leilighet vil bli varslet 3 - 4 dager i forkant av arbeidet med et eget skriv fra firmaet. 
Ta kontakt med vaktmester dersom du ikke er hjemme når din leilighet står for tur. 
 
 

CANAL DIGITAL 
 

Som mange har fått med seg har det vært en del skriverier i media hvor man har fått inntrykk av 
at vi ville miste Tv2. Dette er feil og Tv2’s hovedkanal vil fortsatt være tilgjengelig i grunnpakken. 
 
Canal Digital holder på med en omlegging av Tv-tilbudet for alle kunder med dekoder. 
Grunnpakken vil nå bestå av en fast del med 28 kanaler og en valgfri del hvor beboer kan velge 
15 kanaler fra en pakke på nærmere 50 kanaler.  
 
Det nye tilbudet trer i kraft 9. oktober og alle beboere får tilsendt informasjon rundt det nye       
Tv-tilbudet i løpet av uke 37 - 39. Du finner ytterligere informasjon på www.canaldigital.no  
 
 

BEBOERMØTE 
 

Vi planlegger å avholde et beboermøte i oktober/november.  
 
Her vil det bli informert om vedlikehold og andre saker styret jobber med.  
Vi håper også at noen av våre samarbeidspartnere kan stille på møtet.  
Det vil bli anledning for beboerne til å stille spørsmål. 
 
 
 
 
 
 

http://www.canaldigital.no/

