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Rundskriv nr. 5/2010 fra Styret 
 
Utskifting av lysarmaturer i p-kjelleren 
På bakgrunn av vedtak fra Årsmøtet 2010, har Styret bestemt ny løsning for belysningen i  
p-kjelleren. Fokus har vært å få montert lysarmaturer som gir oss en økonomisk gevinst på 
sikt og samtidlig en miljøgevinst. Lysarmaturene er mer miljøvennlige blant annet i form av 
mindre strømforbruk. I tillegg er de tidsstyrt, slik at de slukker etter 10 minutter uten 
bevegelse i p-kjelleren. De slås på igjen ved bevegelse. Bevegelsessensorene monteres slik at 
lyset er fullt påslått før noen kommer inn i p-kjelleren. Ingen skal oppleve at de møter mørket 
ved ankomst. Hele omleggingen av systemet koster kr. 145.000,- Alle beregninger tilsier at vi 
har spart inn investeringen i løpet av 3 – 4 år i form av mindre strømforbruk. 
Etter innspil fra Årsmøtet, vil noen av lysarmaturen som byttes ut, monteres over taket i de 
bodene i p-kjelleren som ikke har belysning. Disse armaturene vil få montert lysbryter med 
tidsstyring slik at de slår av seg selv etter et visst antall minutter. 
 
Julegløgg 
Også i år vil det bli servert julegløgg i foajèen. Tirsdag 14/12 kl 17:00  
I fjor stilte Elna i 9. etg ut sine keramikkprodukter. Det var mange som handlet hos henne, og 
tiltaket ble meget positivt mottatt. Styret oppfordrer derfor de av dere som eventuelt har noen 
håndverksprodukter av ymse slag, til å ta kontakt med Styret, hvis det er ønskelig å stille ut 
disse denne ettermiddagen i foajèen. 
 
HD PVR dekodere 
Styret vet at de aller fleste har hentet ut sine nye HD PVR dekodere på posten. Men det er 
faktisk noe ytterst få som ikke har byttet ut og sendt inn den gamle dekoderen. Det kan i 
verste fall bli slik at Canal Digital belaster beboerne for den gamle PVR dekoderne hvis 
denne ikke byttes ut og returneres Canal Digital. Håper med dette at den/de det gjelder utfører 
dette snarest. Hvis det er behov for hjelp med utbyttingen, ta gjerne kontakt med Styret, så vil 
vi bistå. 
 
 

STYRET ØNSKER ALLE I SAMEIET EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT 
NYTT ÅR. 	  

	  
	  

Vennlig hilsen 
Styret 

 


