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Rehabiliteringsprosjektet er i gang

Ny avtale med Viken fiber

Farge på gavlvegg er nå bestemt, det ble den
mørkegrå fargen, som du fortsatt kan se på våre
internettsider.

Styret har inngått ny 3-års avtale med Altibox.
Oppstartsdato er satt til 1. mars. I forbindelse med
ny avtale, får du tilsendt ny dekoder. Det er viktig at
du IKKE kobler opp ny dekoder før 1. mars.
Gamle dekodere kan leveres som el-avfall hos for
eksempel Lefdal på Storsenteret.

Straks teglsteinen kommer, vil entreprenøren starte
arbeidet. Dette vil skje om cirka ei uke.
Inngangsdørene vil bli antikkgrå, etter anbefaling fra
arkitekten i prosjektlederfirmaet.
Entreprenøren, Viking as, vil gi god informasjon om
hva slags arbeid som starter hvor og når. Normalt
vil du få varsel en ukes tid i forveien, slik at du kan
forberede deg.
Arbeidet vil foregå hverdager kl 7-19, lørdager 9-17.
Arbeidet må påregnes å gå fram til oktober.
Entreprenøren vil forsøke å ikke gjøre de mest
bråkete oppgavene tidlig på morgenen, men vi må
påregne noe støy når de arbeider nær din bolig.
Innsetting av vinduer og dører antas å ville ta én
dag, men etterarbeid, som listing og slikt, vil
selvfølgelig ta noe tid i etterkant. Lister monteres ut
fra hva slags lister du har inne hos deg. Er det gamle
lister som har gått ut av produksjon, vil de finne det
som ligger nærmest.

Som del av ny avtale får vi lagring av opptak i
«skyen» og poengsystem for valgfrie kanaler. Mer
informasjon følger med dekoderne fra Altibox.
Spørsmål kan du sende til styrets e-postadresse, så
svarer vi så godt vi kan.
Snømåking på veranda – bruk plastspade
Ta godt vare på gulvet på veranda/terrasse. Bruk
snøskuffe eller spade med plastskuffe, slik at
belegget ikke skades.
Søppel – igjen
Beklageligvis er det fortsatt noen som lagrer søppel
på veranda eller utenfor huset. Dette tiltrekker
rotter, fugler ødelegger poser og søpla flyter utover.
Bidra til at borettslaget holdes rottefritt og rent.
KONTAKT STYRET

Sammenslåing av lån
Vi slår sammen de gamle lånene med det nye, slik at
den vedtatte IN-avtalen trer i kraft, altså at du kan
betale inn hele eller deler av din andel av
fellesgjelden. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i
hva IN-avtalen innebærer før du eventuelt gjør
dette.

Spørsmål eller kommentarer? Kontakt
oss: postkassen utenfor styrerommet, epost: styret@helgerudterrasse.no, eller
snakk med oss direkte.
Bruk også gjerne våre internettsider:
http://helgerudterrasse.no,
Med vennlig hilsen styret

