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Alle strømmålerne skal byttes ut
Etter krav fra myndighetene skal alle strømmålerne i borettslaget byttes ut med nye målere (AMS-målere) på nyåret. Dette
er målere som myndighetene kaller smarte strømmålere.
Installeringen av de nye strømmålerne innebærer ingen ekstra
kostnader.
Det vil i januar neste år komme et eget rundskriv om blant
annet hva denne endringen av strømmålere vil innebære for
den enkelte, og hvordan dere skal forholde dere i forbindelse
med utskiftingen av strømmålerne.
Men allerede nå kan vi røpe hva den viktigste endringen
vil bli:
Når alle andelseierne har fått installert nye strømmålere, vil alle
automatisk (som i dag) bli knyttet opp til LOS som kraftleverandør.
Når Hafslund som netteier er sikre på at de nye målerne
fungerer som de skal, blir det også slutt på den kollektive
OBOS-avtalen! Da kan hver enkelt andelseier selv inngå avtale
med en annen kraftleverandør enn LOS om de ønsker det.
STYREROMMET STENGT: Styrerommet er stengt mandag 18.
desember. Første kontordag etter nyttår er mandag 8. januar.

Snu arket

Her følger noen enkle råd for jule- og nyttårshelgen:
Skal du være bortreist; steng hovedkrana til leiligheten. På
den måten unngår du at det oppstår vannlekkasje i din leilighet.
Er du hjemme, og det oppstår vannlekkasje; steng
hovedkrana! Ring Rørleggervakta på tlf. 23 12 65 50.
Borettslaget har avtale med firmaet.
Kontakt forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86
55 00 den første virkedagen. Dette er sentralbordet til
OBOS. Be om å få forsikringsavdelingen.
VED HEISSTANS:
Ring Schindler Stahl Heiser: Gratis grønt nr.: 800 31
760
Borettslaget har avtale med firmaet.
BRENNENDE LYS:
Legg deg aldri, eller forlat leiligheten, uten å ha forsikret deg
om at alle brennende lys er ordentlig slukket.
OG HUSK FOR ALL DEL:
Brann: 110. Politi: 112. Lege: 113.

Vi ønsker dere alle en riktig
God Jul og Godt Nyttår!
Hilsen styret

