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Høstarbeid 

En sommer er igjen gått over i historien. Dagene 
er blitt korte og nettene kalde. Da er det på tide 
å tenke på utekraner og hageslanger og sørge 
for at de ikke fryser i stykker. Tøm slangene for 
vann og fjern dem fra kranen. 

Sørg også for å rydde vekk slikt som vinden kan 
få tak i. I et blad fra NBBL sto det særlig advart 
mot løse trampoliner! Hvis vinden får tak i en 
tampoline, kan den blåse langt av sted og gjøre 
skade på biler og hus.  

Digital-TV 

Det er vel knapt noen som ikke har fått med seg 
at TV-sendingene i Norge for tiden legges om til 
digitale signaler.  

På spørsmål til Norsk 
Kabel-TV om hva vi i 
borettslaget trenger å 
gjøre i den forbindelse, 
har vi fått dette svaret: 

”Dere trenger ikke å 
gjøre noe. Vi vil fortsette 
å sende analogt så lenge 
det er tillatt. ” 

Det betyr at vi får vår 
kanalpakke fra Norsk 
Kabel-TV ferdig dekodet 
til analoge signaler i 
hvert fall fram til 2010. Det er altså ikke 
nødvendig for oss å skaffe dekoderbokser eller 
nye TV-apparater i overskuelig framtid. 

Men med digital-TV kan de som ønsker det få et 
mye større tilbud. Dette går imidlertid utenfor 
borettslagets ansvar. Den som ønsker det 
utvidede tilbudet må selv opprette avtale med 
Norsk Kabel-TV og bestille dekoderboks fra dem 
for å kunne bruke de digitale signalene i 
antennekabelen. Informasjon om dette har Norsk 

Kabel-TV lagt ut på infokanalen og på sin 
nettside ”www.nokab.no” 

Norsk Kabel-TV vil også fortsette å  distribuere 
radiosignalene i FM. Det blir også lagt ut 
radiosignaler digitalt, som igjen betyr at de kan 
mottas gjennom dekoderne. 

Ballbanen 

Lyskasterne på ballbanen gjør den til et fint 
samlingspunkt i mørke høstkvelder.  

Styret planlegger at banen også kan være i bruk 
til vinteren. Sammen med Døli-Løstad vel vil vi 
prøve å få til islegging av i hvert fall en del av 
banen til vinteren – selvfølgelig avhengig av at 
det blir kaldt nok. Planen er å føre vann til 
islegging fra bekken. Lykkes vi i dette, blir 
ballbanen vår til skøytebane så lenge kulda varer 
og snøen ikke blir alt for dyp!  

Parkering        

Parkering skal enten skje på egen innkjørsel 
/tomt eller på oppmerket parkeringsplass!! 

Når biler blir parkert andre steder, feks langs 
veikanten og i rundkjøringen innerst i Ulvefaret, 
er det til hinder for andre trafikanter, og kan lett 
skape problemer for renovasjonsbiler – for ikke å 
snakke om eventuelt besøk av sykebil eller 
brannbil.  


