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Anleggseiendommen
Det meste av jobben med fresing og ilegging av epoxy i rennene er ferdig. Vi er i
dialog med JM om feil med ristene som er lagt. Vi takker for deres tålmodighet etter
mange endringer i «kjøreplanen» fra JM.
Tirsdag 25. juni skal firmaet Elbillader oppgradere laderne. Alle plasser med lader må
enten flytte bilen sin eller parkere minst 70 cm fra veggen. Egen epost er sendt ut om
dette.

Telenor (tidligere Canal Digital) avtalen ved flytting
Selger av leiligheten skal kun melde i fra til Telenor dersom man har bestilt ekstra
kanalpakker og/eller høyere internett hastighet.
Ny kjøper må kontakte Telenor og melde i fra om at man har overtatt boligen og
eventuelt bestille tjenester utover fellesavtalen. Telefonnummeret til kundeservice er
915 09 000.

Nytt Telenor tilbud
Fra 1. juli vil standard internett hastighet (fellesavtalen til sameiet) økes fra 10 MB til
75 MB for kr. 16,- pr. mnd. pr. leilighet. Vi øker ikke fellesutgiftene.

Utearealer
Vi har hatt befaring med 2 forskjellige firmaer for å få til en avtale med vedlikehold av
sameiets beplantning. Vi har gått gjennom alt som må gjøres - slik som
ugressfjerning, luking over alt, fjerne døde planter og ny beplantning flere steder. Det
skal også flyttes om på noen av plantene/buskene slik at de passer bedre sammen.
Det vil bli plantet noen bærbusker oppe på Kiwi taket hvor det er flere døde busker.
Det skal lages stier med heller på gressplenene på forsiden ut mot Grenseveien for å
hindre mer skade på gressplenene der dere tråkker. Arbeidet ute vil starte opp
snarest mulig.

Barnevogn- og sykkelrom
Det skal kun stå barnevogner i barnevognrom og kun sykler i sykkelrom.
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Defekte sykler skal ikke stå i sykkelrommene, og vi ber om at disse fjernes da det er
begrenset med plass i fellesrommene våre.

Skjegg kre
Som vi skrev i forrige beboerskriv så er det observert skjegg kre i sameiet. Det er
svært viktig at dere melder i fra til styret hvis dere ser skjegg kre slik at vi får tatt tak i
dette raskest mulig. Vi ber om at dere ikke oppbevarer mye papp i kjellerbodene for å
hindre spredning av skjegg kre.

Informasjon på nettsiden www.hovinbekken2.no
Igjen anmoder vi at alle melder seg på til å abonnere/motta informasjon som sendes
ut fra styret. Tjenesten gjelder nyheter som legges ut på nettsiden vår, og man da får
beskjed når det kommer nye varsler/beskjeder. Det er kun 40 som mottar denne
informasjonen fra styret.
Gå inn på nettsiden vår, på høyre side står det «Påmelding nyhetsbrev», legg inn epost adressen og trykk på «Subscribe».

Individuelle vannmålere
Sameiet Hovinbekken 1 har nå hatt individuelle vannmålere gjennom et helt
kalenderår og har redusert vannbruken med totalt 33%. De aller fleste har fått igjen
penger etter innbetalt a-konto beløp, og er godt fornøyd med løsningen.
Styret ønsker å fremme sak om vi skal montere individuelle vannmålere til årsmøte
2020.

Felles grillsamling
Vi takker Caroline og Asbjørn i 57 A for at de ordnet med treff for beboerne og hadde
en hyggelig samling.

Annet
•

Det skal ikke parkeres motorkjøretøy i sykkelstativene mot Grenseveien. Bruk
eventuelt egen p-plass til dette. Mopeden uten skilter som er parkert utenfor
57 B er å anse som søppel og vil bli fjernet i løpet av sommeren.

•

Tilslutt, vi har funnet et smart flaggstagfeste som skrus fast til rekkverket uten
å måtte lage hull/borre. Denne fås kjøpt rimelig på blant annet Jernia.

Det vil bli begrenset kapasitet i
sommerferien, og svar på henvendelser
vil kunne ta litt tid.
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