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Container
12. og 13. september kommer det containere til torget, og alt som finnes av rusk og rask i 
kjellere og trappeoppganger skal beboerne selv kaste. Store ting plasseres på utsiden av 
containerne. Opprydding i sykkelstativer og -boder er også svært viktig. 

Digital-TV fra Canal Digital
For om lag to uker siden fikk borettslaget besøk av selgere fra Canal Digital som ville selge 
digital-TV-dekodere og bredbånds internett. Disse selgerne har gitt inntrykk til en del beboere 
om at de måtte anskaffe denne digitale dekoderen for at ikke TV-signalet skulle forsvinne 
innen relativt kort tid. Styret i borettslaget vil presisere at dette ikke er tilfelle. Den vanlige 
grunnpakken fra Canal Digital vil være tilgjengelig på samme måte som i dag i flere år til. 
Styret har varslet Canal Digital om det mange beboere oppfatter som villedende salg.

Den digital-TV-dekoderen gir imidlertid et bedre TV-signal og muligheter for tilleggstjenester, 
herunder abonnement på flere TV-kanaler. Men vær oppmerksom på at om få år vil dekoderen 
de tilbyr bli utdatert (bl.a. fordi den ikke tilbyr digitale TV-signaler mellom dekoderen og TV-
en). Dersom du har skrevet under på en avtale og føler du er villedet av disse selgerne, kan du 
fritt angre deg innen 14 dager fra du signerte ved å henvende deg til Canal Digitals 
kundeservice, tlf 06090.

Setningsskader i betongen
I noen av leilighetene er det oppdaget sprekker i murveggene. I denne forbindelse ønsker 
styret å få tilbakemelding fra beboere som eventuelt har registrert tilsvarende sprekker i sine 
leiligheter, for deretter å få OBOS til å foreta en generell, forebyggende undersøkelse av 
bygningsmassen. 

Vi presiserer at det her er snakk om sprekker i selve muren, og ikke avflassing av murpuss, 
maling etc. Den enkelte beboer har som kjent selv ansvaret for å vedlikeholde leiligheten 
innvendig, samt innsiden av balkonger, med maling etc. 

Har du slike skader i din leilighet? Vennligst legg en lapp i postkassen utenfor styrerommet i 
Lvn 78, eventuelt send en e-post til: styret@orebakken.no med en beskrivelse av skaden og 
navn, adresse, leilighetsnr og tlf.

Dugnad
Det vil bli avholdt dugnad på uteområdene i løpet av høsten. Nærmere informasjon kommer 
som oppslag i oppgangene. 

God høst!

Hilsen Styret
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