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 nr. 2, juni 2016 

STYRET INFORMERER 

Husleieblankettene for 2. halvår trykkes i disse dager. På generalforsamlingen 

ble det vedtatt fellesavtale for internett 25 Mb/s, derfor er internett spesifisert 

med 167 kr. I tillegg er TV programavgift, dekoder og vedlikehold av kabelnett 

økt til  268 kr og låneandel økt med 10,22 % pga. heisutskiftingen.  

Styret er i dag i sluttfasen med å velge leverandør av nye heiser.  Vi håper at 

arbeidet kan starte sist i september, med utskifting av to heiser i samme blokk. 

Ferdigstillelse av disse skal da skje før jul. 

Arbeidet med nye hellelagte sitteplasser og utskiftning av huskestativer har 

begynt. Hvis alt går etter planen skal arbeidet være ferdig fredag 18 juni  

Firmaene ATMcom og NetCon har startet installasjon av felles struktur for 

fibernett. Hvis mulig vil vi installere nett i leilighetene i én oppgang før 

sommerferien starter, som en prøve. Resten skjer etter ferien. 

Den dagen installasjon skjer, MÅ man ha tilgang til samtlige 3-roms leiligheter i 

oppgangen – hvis ikke stopper hele arbeidet på den siden av oppgangen. 

Det skal trekkes fiberkabler til samtlige leiligheter gjennom sjakten mellom stue 

og kjøkken, i 3-roms leiligheter ut ved luken i stuen. Det vil bli montert nye 

fiberbokser med uttak i  hver leilighet, i normalt ved siden av eksisterende TV-

uttak. 

Utlånt modem for Internet via TV-kabelen vil bli samlet inn ved installasjonen, 

og brukernes router kobles i stedet til det nye uttaket. 

Nye TV-dekodere og kort ble sendt av CanalDigital til alle leiligheter sist i april, 

og de gamle kortene har sluttet å fungere. Hvis dekoder mangler, kontakt 

CanalDigital kundeservice tel. 06090, eller sjekk på «min side» hos dem. 

Styret har så langt ikke valgt leverandør av system for videoovervåkning, som 

ble vedtatt på vårens generalforsamling, da arbeidet med prosjektene nevnt 

ovenfor har tatt all tilgjengelig tid så langt. 
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Vi minner om ordensreglene alle beboere har plikt til å sette seg inn i: 

 I oppgangene skal det ikke oppbevares noe, heller ikke skotøy, sykler, 

barnevogner eller søppelposer. 

 Støyende arbeid (oppussing) skal ikke  foregå etter kl. 20.00 på hverdager og 

kl. 18.00 på lørdager. Søndager og helligdager skal slikt arbeid ikke utføres. 

 Ikke slipp inn ukjente som ringer på ytterdøren, men kun de som skal 

besøke deg. De du slipper inn er ditt ansvar. 

 Ikke kast noe ut fra vinduer eller verandaer: Sigarettsneiper, teposer, 

korker, kaffe, eller annet søppel. 

 Våre Parkeringsplasser og garasjer er kun for beboerne. 

Det er IKKE lov å leie ut disse videre. 

 

 

Våre Internet-sider: www.Linderudbo.no 

 

e-post, telefoner: 

Send helst e-post/sms dersom det som ikke haster på timen! 

 

Styreleder: 

Ole Jørgen Hernæs tel/sms: 901 25 940 

 LB2@Linderudbo.no 

(også om parkering og garasjer) 

 

Vaktmester: 

Kjell Inge Bugge Sandnes tel/sms: 971 99 923 

 Vaktmester-L2@Linderudbo.no 
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