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VINTEREN KOMMER!

-Husk på at vaktmester ikke kan ta ansvar for sykler og annet som står ute når
det må måkes!
-Mangler det lys i lampene der ute? Vaktmesteren går ikke lysrunder som før
og er avhengig at vi sier i fra - meld fra til vaktmestersentralen på 22213000
eller på epost: rvs@sentralen.net

MYNTENE FORSVINNER
Styret har bestilt kortlesere til innkjøringsautomatene og muligheten for å
betale med mynt blir borte. Kortleseren er uten tastatur og man trenger ikke
pinkode for å betale.
De som i dag har bomåpner kan få adgang via en app slik at det blir enklere når
man har behov for å bli hentet av taxi hjemme.
De nye automatene skriver ikke ut kvittering, men tidsrommet det er tillat å
stå parkert er 60min.
Parkeringsselskapet er informert om dette og vil følge opp.

SNU!

ELBIL
Er du eier av bil som kan lades? Da må du melde ifra til styet@svarttjern.no
Med navn, Adresse, Leilighetsnummer, registreringsnummer og hvilket
parkeringshus og etasje bilen står i eller fyll ut skjema (kan hentes på
hjemmesiden svarttjern.no eller styrerommet) og levere det i postkassen
utenfor OSV 120. Fast pris er 300,- pr. mnd.

ASFALTERING
Faren for å ramle ut av egen bil mens man kjører er snart en saga blott!

Det er bestilt asfaltering av innkjøringen ved Tjernhuset og dette kommer til å
skje så raskt at det kanskje er ferdig før dere leser dette og det klapper vi for!
De andre innkjøringene står for tur, men både på grunn av kostnad og at
tilstanden på den øvre innkjøring er verst, så må de andre vente til neste år.
Varmekablene vil dessverre ikke bli komme tilbake; dette koster svimlende
summer og vaktmestersentralen sliter med store issvuller som følge av
smeltevann som samler seg.

Nissen kommer
Nissen er meldt den 2. desember! Nærmere informasjon kommer!

