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Canal Digital 
  
Som de fleste sikkert har merket seg, startet ikke Canal Digital sitt koblingsarbeid som planlagt 2 uke i 
januar. Pga store arbeidsmengder har dette blitt forsinket.  
Arbeidet vil imidlertid settes i gang igjen allerede til neste uke – dvs. uke 12, med start mandag 
16.mars 09. 
 
Canal Digital vil informere berørte beboere i forkant av oppstart – slik at man vet når de vil trenge 
tilgang til boligen. 
 
Styret er klar over at dette er kort tidsfrist og beklager dette, men tidsløpet til Canal Digital er 
dessverre utenfor vår kontroll. 
 
Vi minner om at skjemaene for tilvalg av utstyr, som var vedlagt siste infoskriv, skal leveres til Canal 
Digitals montører. Kanalvalgskjema som kom i posten skal sendes/fakses til Canal Digital som angitt. 
 
Pålegget på husleien vil ikke tre i kraft før anlegget er ferdig installert – anslagsvis f.o.m. mai husleien. 
 
Parkering og Snømåking 
 
Det har falt mye snø i vinter og dette har krevd utstrakt måking. På tross av tidligere oppfordringer om 
å parkere biler slik at man letter tilgang for måkebilen, ser vi at de sliter med å komme frem enkelte 
steder i borettslaget. 
 
Styret minner igjen om at man må parkere slik at måkebil, søppelbil og andre biler kommer enkelt 
frem. 
 
I tillegg ønsker vi å minne om at snø fra den enkelte beboers gangsti/p-plass IKKE bør måkes ut i 
fortau og felles vei. Dette må måkes inn på tomten.  
 
Postkasser 
 
Styret ønsker å informere om at det vil forbli fellesstativer for alle postkasser. Dersom noen av 
medisinske årsaker ønsker postkassen på husveggen, må styret informeres og man må søke 
Postomdelingen selv. 
 
Borettslagsinformasjon vil fortsatt legges i postkassene på felles stativ. Man bør dermed la sin kasse 
henge der, selv om man får innvilget en ekstra på huset. 
 
Styret oppfordrer også alle til å merke postkassene med navn.  
Dersom man ønsker å sikre posten sin, er det ingenting i veien for å sette på en hengelås på kassen 
sin. 
 
Generalforsamling 
 
Årets generalforsamling vil avholdes Torsdag 4. juni i Ekeberghuset. Innkalling kommer senere. 
Vi håper at flest mulig andelshavere tar seg tid til å møte! 
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