E-post: styret@kastanjeveienborettslag.no

Generalforsamling
Det er igjen tid for general-forsamling i Kastanjeveien
Borettslag.
Årets møte er satt opp:
Dato: 28. april 2022
Klokkeslett: 19.00
Sted: Fellesrommet, blokk 1

Utgave 1
Februar 2022
Saken må dateres og signeres av
eier(ne).
Merk at saker som kommer inn
etter fristen ikke kommer med på
årets generalforsamling.

Oppgradering av
bredbånd
Solås Kabel TV har engasjert Telia
for oppgradering av eksternt og
internt nett i vårt område.
I vårt borettslag er det
planlagt oppstart 1. juni.

Dersom du som eier ønsker å
sende inn sak til
generalforsamlingen, må dette
gjøres innen 8. mars
Saken kan enten meldes på
styrets e-postadresse:
styret@kastanjeveienborettslag.no

eller legges i postkassen ved
inngang 104.
Saken må ha en innstilling til
vedtak (altså hva er dere ønsker
at det skal stemmes over).

Alle beboere vil bli kontaktet for
avtale om montering av nytt
tilknytningspunkt i boligen.
Oppgraderingen gjennomføres
slik:
- Fiberkabelstrekk frem til
borettslaget.
- Strekking av coax-kabel
(forbedret type) fra
tilknytningspunkt fiber til
koblingsboks ved innganger.
- Strekking av coax-kabel
(forbedret type) fra koblingsboks
ved innganger frem til den
enkelte beboers tilknytningspunkt
i boligen.
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LED-armaturer med
sensorfunksjon i alle
oppganger
Styret har besluttet å montere
LED-armaturer med
sensorfunksjon i alle oppganger.
Dette gjøres for å redusere
strømforbruket.
Wilh. Kolstad igangsetter arbeidet
i løpet av uke 10 (7. – 11. mars)

Seniorkurs i databruk
for beboere i
borettslag
Styret har fått tilbud fra Telia om
seniorkurs i databruk.
Kurset er ment for gruppen
70+

Telia har datamaskiner og alt
utstyret som trengs, men ta
gjerne med din egen mobil eller
nettbrett.
Det blir servert kaffe og noe å
tygge på.
Denne invitasjonen går ut til flere
borettslag, og det kreves 20
deltagere for å gjennomføre
kurset.
Telia stiller med flinke
representanter som på en
uformell måte vil bistå i
opplæringen
Er dette noe du er interessert i så
meld din interesse til styreleder
på tlf. 932 23 199 eller legg en
lapp i postkassen ved inngang
104.

Endret pris på
Elbil-lading
Grunnet endret strømpris har
styret besluttet å redusere
kostnaden på lading av elbil
f.o.m. 1. mars.

Du har kanskje, som mange
andre eldre, spørsmål om
hvordan internett fungerer.
Telia ønsker å invitere dere til et
treff der dere får mulighet til å
lære mer om internett og digitale
nettsteder.
Telia vil også vise dere sine
tjenester innenfor TV, internett og
mobil.
Håpet er å kunne gi dere noen
tips som dere kan bruke i
hverdagen.

Dagens pris:
Ny pris:

Kr. 4,- pr. kWh.
Kr. 3,- pr. kWh.

Kastanjebladet på nett.
Nå kan du lese kastanjebladet på
nett.
Du finner det på nettsiden vår;
www.kastanjeveienborettslag.no
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