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Rundskriv nr. 7/2007 fra Styret 
 
Røykeforbud. 
Vi minner om at røykeforbudet gjelder i ALLE fellesarealer i bygget.  
Dette gjelder også garasjeanlegget.  
Skilt om røyking forbudt i p-kjelleren vil bli satt opp. 
 
Melding om eierskifte på utstyret til Komplett Minipakken. 
Ifm med innføringen av Komplett Mini pakken fra Canal Digital 1/4-07 er det viktig at Canal 
Digital får beskjed om eierskifte. Derfor må alle som har flyttet inn etter 1/4-07 melde 
eierskifte til dem. Dette gjøres ved å ringe kundeservice: 06090. 
Alle beboere må prøve å huske dette ved en eventuell flytting. 
 
Utelysene. 
Alle lysene som er tilkoblet fotocellen, begynte i sommer/høst å leve sitt eget liv. Til tider slo 
de seg ikke på når de skulle og noen ganger slo de seg ikke av når de skulle. På bakgrunn av 
dette er fotocellen byttet ut. Nå er det satt inn en liten computer som styrer lyset. Denne er 
stilt inn på våre breddegrader og styres etter når det etter årstiden skal være mørkt/lyst ute. 
Den er derfor ikke justerbar. Hvis det noen ganger skulle være litt ekstra mørkt pga været, 
kommer ikke lyset på før det normalt sett skal være mørkt. 
 
Hundehold. 
Vi ber om hjelp fra alle beboerne i Sameiet: Hva skal vi gjøre for å få slutt på at hunder tisser 
på søylen i foajeen? Nok en gang er denne tilsølt av hundepiss. Slik kan vi ikke ha det!  
Forslag mottas med takk. 
Denne henvendelsen gjelder selvfølgelig ikke de hundeeierne som tar problemet på alvor, 
men den eller de som ikke forstår at hundeiere har et ekstra ansvar og hensyn å ta i en boform 
som Bergheim Amfi. Og det er vel ikke slik at noen lar hundene tisse inne i leilighetene?  
Vi vil også understreke at de som fornuftig nok bruker p-kjelleren for å komme inn og ut 
under luftetur med hunden, ikke må la hunden tisse der. Vi er blitt informert om at dette skjer. 
Det burde være unødvendig å komme med slike formaninger, og vi beklager å måtte uttrykke 
oss så skarpt, men dette er et problem som skaper enorm irritasjon i Sameiet.  
 
Mvh 
Styret. 
 


