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Sommeren er kommet og snart setter fellesferien inn. Generalforsamlingen er over og 
styret vil fremover arbeide med å sette vedtakene ut i livet. På generalforsamlingen var det 
74 fremmøtte og 16 fullmakter. Vi i styret kunne selvsagt ønsket oss større oppslutning, 
men vil benytte anledningen til å takke alle fremmøtte. Før sommervarmen gjør oss helt 
sløve bør du ta deg tid til å lese denne informasjonen fra styret.
 
Styrevakt i sommer
Det vil være styrevakt førstkommende torsdag (5. juli) mens det i resten av juli ikke vil 
være styrevakt. Styrevakten starter opp igjen på torsdager kl. 18:00 - 20:00 i august.

Utendørs parkeringsplasser
Det er 4 ledige parkeringsplasser på utleieplassene utendørs. Ønsker du å leie en av disse 
så ta kontakt med styret. Prisen er 75,- kr per måned.

Avflassing av maling i balkongtak
Flere av beboerne er plaget av avflassing av maling i balkongtak. Flassingen skyldes 
fuktgjennomslag fra balkonggulvet over på grunn av manglende vedlikehold av gulvet. 
Vedlikehold av gulvet er beboers ansvar. Vennligst påse at ditt balkonggulv er godt nok 
malt, og sjekk gjerne med naboen under. Gulvmaling kan kjøpes fra styrerommet i 
kontortiden.

Informasjonspermen
Trykkingen av Informasjonspermen ”Orebakken - med nærmiljø” har tatt noe lengre tid 
enn planlagt, men den er nå klar. Siden vi nå nærmer oss fellesferien og mange vil være 
bortreist vil vi vente med å dele ut permen til i begynnelsen av august. Dersom du ser at 
permen blir liggende på dørmatten til naboen, vær snill å ta vare på den til naboen kommer 
hjem.

Brannslokker og røykvarslere
De som fortsatt ikke har fått utdelt nytt brannslokningsapparat og røykvarsler kan få dette 
ved å henvende seg på styrerommet i kontortiden. Hvis du ønsker kan ditt gamle apparat 
leveres hos oss, eller du kan beholde dette selv. 

Feil i referatet fra generalforsamlingen
Det hadde sneket seg inn en feil i referatet fra generalforsamlingen. Som medlemmer av 
Aktivitetsutvalget ble valgt Marianne Moen, Lvn. 114 og Jon Osberg, Lvn. 120 og ikke 
som det står i referatet.

VEND!
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Internett over TV-kabel
Vi minner om at oppdatert informasjon om internett over TV-kabelen og forsøksprosjektet 
med Internett med VDSL over telefonlinjen finnes på din TV-kanal 53 samt på Sameiet 
Hovseter Kabelnetts hjemmeside, www.shkn.no. Forsøkspersonene som får gratis tilgang 
på internett i en 10 månedersperiode er nå plukket ut og kontaktet. Alle andre vil få 
muligheten til å få høyhastighets internettilgang over TV-kabelen mot betaling. Prosjektet 
er dessverre nok en gang forsinket, men det siste vi har hørt er at alt skal være klart i løpet 
av høsten. Se også www.telenor.no/prosjekt/hba/ 

LyttePosten
Sammen med dette Informasjonsbrevet følger andre utgave av LyttePosten. Vi håper du tar 
deg tid til å svare på spørsmålene. Svarfrist er 10. august og svarene legges i styrets 
postkasse på enden av blokken i Landingsveien 78.

Viste du at …
… du kan betale husleien ved bruk av Avtalegiro? På denne måten blir husleien automatisk 
trukket fra din konto på forfallsdagen. Dette er også den billigste måten å betale en giro på. 
Kontakt banken din så hjelper de deg i gang.

Vi ønsker alle en god sommer!

Med vennlig hilsen 

Alle oss i styret
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