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Om kabel-TV, brudd og
fiberkabel

Vi har vært en del plaget av svarte TV-
skjermer i vinter, og mange av oss har vel
i den forbindelse ergret oss over Norsk
Kabel-TV. Feilen henger imidlertid
sammen med byggevirksomheten på
Døhli. Det er virksomheten der som fra tid
til annen har kuttet strømmen til kabelTV-
anlegget. Nå skal strømforsyningen være
sikret, og vi dermed være sikret stabilt TV-

bilde.

Det har også vært
innkjøringsproblemer i
forbindelse med
overgang til digitale
signaler for NRK2. Det
er årsaken til at bildet
til tider har danset på
denne kanalen. Om
det skjer igjen, er
Norsk Kabel-TV
avhengig av at vi
melder fra slik at de
kan få justert utstyret

sitt. Det har også vært problemer med
Nicam stereo for TV2. Disse problemene
vil bli løst når de går over til fiberkabel.

I løpet av forsommeren vil vi bli tilknyttet
fiberkabel. Da vil vi få tilbud om bredbånd
og flere kanaler. Men også nå kan vi leie
digital dekoder for Canal Digital fra Norsk
Kabel-TV, og slik få utvidet kanaltilbudet.
Ta gjerne kontakt med Norsk Kabel-TV på
telefon 67061519, For å melde feil  etter kl
16.00: 98293110

Årsmøte vellet
På årsmøtet i Døli og Løstad vel snakket vi
litt om forholdet mellom borettslaget og
vellet. Som tidligere meddelt har styret
meldt inn borettslaget i vellet slik at
andelshaverne er passive medlemmer. På
denne måten ønsker vi i styret å uttrykke
at vi hører til i lokalmiljøet. Det er
imidlertid opp til den enkelte familie å
aktivisere sitt medlemsskap. Det vil
komme tilbud om dette fra vellet i løpet av
våren.

Fotballbanen 
Dere har vel registrert at vi har fått egen
fotballbane? Helt vår egen er den
riktignok ikke, den hører til i
totalprosjektet for utbyggingen, men vi
har part i den. I styret regner vi med at
driften av denne plassen, som kan brukes
til mye mer enn fotball, vil skje i nært
samarbeid med Døli og Løstad vel. Det er
planer for å sette opp en liten bygning til
utstyr for denne plassen, og det er
klargjort for å montere belysning. Med lys
vil det være en velegnet plass til
skøytebane om vinteren. Og kanskje kan
vi holde sommerfest på plassen?

Brannstige fra øverste etasje
Det er viktig å sikre seg mot brann. I
tillegg til røykvarsler og pulverapparat vil
brannsikring i mange av husene omfatte
brannstige fra øverste etasje. Om det er
stor nok interesse for innkjøp av
brannstige, kan vi kanskje oppnå rabatt
på samlet innkjøp. Ta kontakt med Håkon
Selnes, (90) 67075617  om dere er
interessert.

Konteiner
Våren begynner å nærme seg, sola går
allerede over toppen på Varingskollen, og
vi begynner å tenke på hvordan det blir
når snøen går. Styret planlegger også i år
å leie konteiner til slikt som skal kastes,
og vi vil lage ryddedugnad. Mer info om
dette senere. 

Komposthaug?
Sist sommer ble det plantet meget rundt
omkring, og grønnfargen fikk overtaket
over det sandgrå. Hage rundt huset betyr
imidlertid også hageavfall. Den beste
måten å håndtere hageavfall på er å lage
komposthaug. Den vil etter hvert gi god
hagejord til blomsterbedene hvis den
stelles riktig. Er det interesse for å lage
felles
komposthaug? Ta
kontakt med en av
oss i styret - f. eks
Anfinn Kolberg,
(126) 67050780


