Hei alle sammen

Oppsal 12. november

BEBOERINFO
Nøkkelbrikker, viktig informasjon:
De som ennå ikke har hentet sine nøkkelbrikker må hente disse hos vaktmestersentralen i
Løypeveien 2 så raskt som mulig.
Oppgangsdørene vil bli låst i løpet av denne uka. Det vil være en overgangsfase hvor det vil
være mulig å bruke de gamle nøklene der disse sylindrene fortsatt er brukbare.

Alle bør sjekke om nøkkelbrikkene virker.
Dersom du har brikker som ikke virker, kan du selv validere den på et par sekunder. Det er nå
satt opp en leser ved inngangen på høyblokka i Vetlandsveien 66. Hold brikken som ikke virker
inntil leseren til det slutter å pipe, da er den kodet riktig og vil fungere i din oppgangsdør.
Leseren vil være utplassert denne uka.
Utskifting av låser i kjellerdørene og vaskeriene starter når vi er ferdige med utgangsdørene. Ta
vare på nøkkelen inntil dere ser at dere kan bruke nøkkelbrikken i stedet.

Bestilling av ekstra nøkkelbrikker
De som ønsker ekstra nøkkelbrikker kan bestille dette hos Assistentpartner direkte på epost
post@assistentpartner.no. Styret vil etterfakturere dette med kr. 100,- pr. brikke.

Økning av fellesutgifter
Styret har den 5.11.18 fattet vedtak om å øke fellesutgiftene med 5 %, virkning fra 1. januar
neste år.

Økning av brenselutgifter høyblokka
Fyringsutgiftene har steget og i forbindelse med dette vil prisen på varmtvann og fyring i
høyblokka også settes opp med 10% fra 1. januar.

Ny sykkelparkering
I disse dager blir det satt opp sykkelparkering inntil transformatorhuset mellom Vetlandsfaret 11
B og Solbergliveien 110B til benyttelse for våre beboere. Vi vil prøve å få utstyrt den med lås
som beboerne får tilgang til ved bruk av nøkkelbrikken.
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Fyring i peiser
Styret har fått noen henvendelser fra beboere som opplever røyknedslag i leilighetene sine. Dette
skyldes både været med tåke og lite vind. I tillegg kan det også skyldes at det er på tide å feie
pipene. Vi vil sette i gang med feiing av pipene så raskt som mulig.
Vi vil også minne beboerne om viktigheten av å holde lufteluker åpne og om forbudet mot
elektriske avtrekksvifter i leilighetene. Ventilasjonsanlegget vårt fra byggeår og tilfredsstiller
kun kravene som gjaldt den gang.

Hilsen

Styret
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