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Nytt adgangssystem
Systemet er nå i drift og fungerer som det skal. Det har naturlig nok vært noen mindre
problemer som har blitt ordnet underveis. I løpet av uke 32 fjernes alle nøkkellåser fra
hoveddørene.
Dersom en brikke ikke fungerer må man først prøve å oppdatere den på en onlinebrikkeleser. Alle inngangsdører til oppgangene har online-lesere og også alle
garasjeinnganger. Oppdater brikken og prøv igjen. Dersom det fremdeles ikke virker, ta
kontakt med kontoret.
Det er nå mulig å bestille flere brikker for de som trenger det. Send epost til kontoret for
bestilling. Husk navn, adresse og leilighetsnummer. Pris kr. 70,- pr brikke. Du får beskjed når
de er klare og kan hentes på kontoret i 44c i trefftiden.

Utskifting av strømmålere og avbrudd i internett og telefon fra Get
Flere har meldt fra om at de har mistet internett- og telefonforbindelse fra Get når Hafslund
har tatt strømmen i forbindelse med skifte av strømmåler. Vi har tatt kontakt med Get for å få
løst problemet.

Nye parkeringsregler er foreløpig ikke innført
Generalforsamlingen vedtok i mai nye parkeringsregler. Før disse kan iverksettes må vi ha
nye skilt og få trykket oblater til alle. Inntil dette er klart gjelder de gamle parkeringsreglene.
Alle andelseierne vil få parkeringsoblatet i postkassen før de nye reglene innføres .

Lys på bodene skal stå på om kvelden
Det begynner å bli mørkt om kveldene, og for å gjøre det litt lysere kan lyset i bodene stå på.
Ikke slå av lyset på bodene.

Registrering av e-postadresse og mobilnummer
Det er fremdeles en del beboere som ikke har registrert mobilnummer for SMS-varsling
og/eller e-post for rundskriv og informasjon. Send informasjon på en epost til
meklenborg@getmail.no for å bli registrert, eller ring kontoret i trefftiden.
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