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Kjære beboere 
 
Fornyelse av avtale med Telia/GET 
 
Det er inngått ny avtale med Telia/GET. Den inneholder de samme TV 
produkter (antall TV kanaler) og Bredbåndshastigheten 10Mbps som tidligere.  
De som ønsker vil kunne ta i bruk nye Telia boX TV-boks. 
 
NB! Telia/GET sin leverandøravdeling vil om kort tid sende informasjonsbrev 
til samtlige husstander, med all nødvendig veiledning.  
 
Skadedyr 
Når temperaturen synker utendørs, vil gnagere (rotter og mus) prøve å trekke inn 
for å finne et varmt sted for vinteren. Mens mus gjerne gjemmer seg i vegger 
eller tak, finner rotter som oftest skjulesteder i kjellere. Når man først har fått 
skadedyr som gnagere i hus, så vil de formere seg og etter hvert spre seg til flere 
leiligheter. 
 
Styret vil be beboere ikke legge ut mat til fugler og rådyr på borettslagets 
eiendom, da gnagere tiltrekkes og trives i omgivelser med nær og rask tilgang til 
mat. Gnagere er også gode klatrere, så mat som ligger på fuglebrett anbefales 
heller ikke. 
 
Norsk Skadedyrkontroll 
Styret har inngått en avtale med Pelias Norsk Skadedyrkontroll, som nå setter ut 
20-25 bokser med åte for skadedyrbekjempelse på strategiske punkter. 
 
NB! Har man fått skadedyr i hus, skal dette varsles styret! 
                                                  
Utebelysning ved inngangspartiene 
Det blir nå mørkere og mørkere utendørs, og styret ønsker å be alle beboere om 
å sjekke sin utelampe ved inngangsdør. Viktig at den enkelte sørger for å bytte 
lyspære som ikke virker og at den er på ved mørkets frembrudd, da dette er 
eneste belysning opp langs utvendige trapper.  
 
Lyspære med fotoselle 
Et godt forslag er bytte til lyspære med fotoselle, som automatisk slår seg av og 
på etter behov, om man ikke allerede har dette 😊😊 
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