Nygårdkollen Boligaksjeselskap

Nyhetsbrev
2. utgave 2017/18 – 12. november 2017
Uendret husleie
Kommunale avgifter og andre kostnader øker fra nyttår. På grunn av
besparelser på forsikring som følge av rehabiliteringen, samt besparelser ved
overgang til GET kabel-tv, blir det likevel ikke nødvendig å øke husleien i
denne omgang.
GET Kabel-tv
Installasjon i leilighetene vil etter planen skje i uke 49 og 50. Informasjon
med installasjonsdato for den enkelte leilighet sendes ut i uke 47.
Det er viktig at alle gir tilgang for installasjon, signaler fra Canal Digital slås
av fra 1. januar.
Det er mulig å levere nøkler til vaktmester dersom du ikke kan være tilstede.
Gammelt Canal Digital-utstyr må ikke kastes, dette skal returneres. Det
kommer informasjon om dette senere.
Juletre
Endelig blir det igjen juletre ved flaggstangen!
EL-biler
Styret har den siste tiden mottatt flere henvendelser om ladestasjoner til
elbiler. Vi har per dags dato ikke kapasitet til flere el-biler. En ytterligere
utbygging krever nærmere utredning, og formodentlig en større investering.
Parkering
Oslo Kommune har besluttet å innføre beboerparkering i Arnljot Gellines vei.
Beboerparkering fungerer slik at beboere må kjøpe en parkeringstillatelse for
å stå fast, mens alle andre må betale for å parkere en begrenset tid. Det blir
satt opp betalingsautomat i gaten. Innføring av ordningen skjer på nyåret.
Som følge av at leien på våre parkeringsplasser ikke har blitt justert på lang
tid, og at det forventes mer etterspørsel når beboerparkeringen innføres,
økes parkerinsleien til kr 200 /mnd fra nyttår.
Røykvarsler
Husk å bytte batteri til røykvarsleren! Gjør det gjerne til en rutine å skifte
dette på «røykvarslerens dag» hvert år den 1. desember.

Kontakt styret:
E-post: styret@nkba.no
Post: legg en melding i postkassen i
nr 29 merket «Nygårdkollen».

Telefon: 47 39 55 65
Telefontid vaktmester: hverdager kl. 13-15 Styret besvarer akutte
henvendelser utenom vaktmesters arbeidstid.

