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Husleieøkning
Etter råd fra BOB har styret vedtatt å øke
husleien fra 1. januar med 2%, i samsvar
med den generelle prisstigningen.
Carportene går opp fra 25 kroner til 30
kroner per måned.

CanalDigital
En del beboere har allerede fått installert
nye dekodere. Rekkefølgen for dette har
ikke styret noe med – Canal Digital
kontakter beboere selv. Det har vært en
del spørsmål angående pris og ekstra
dekodere:
Pris:
Noen har reagert på at man må betalte
400 kroner for TV og internett fra 1.
januar. Styret vil minne om at nå betaler
man både internett og TV via husleien.
Med Altibox-avtalen kom internett i
tillegg, så for de fleste har prisen gått ned.
Båndbredde
I dag er båndbredden 30/30, men den vil
bli utvidet til 50/50 fra 1. januar. For noen
vil dette muligens være for lite. Da må
man selv bestille mer.
Ekstra dekoder(e)
Seram (selskapet som installerer det nye
utstyret) har ikke mulighet til å ha med en
ekstra dekoder og levere denne når de
installerer. Dette er begrunnet i at det ikke
skal være noe utstyr som ikke har en
«eier».

Dermed må den ekstra dekoderen enten
være:
 Oppkoblet mot andelseierens
dekoder (vanligst når en skal ha et
punkt annet sted i huset, eller på
et rom der f.eks. datter/sønn har
sitt rom).
 Selvstendig dekoder i rom/leilighet
der en har leieboer. Denne skal
være koblet opp mot leieboerens
navn og adresse. (Det er ikke særlig
lurt å ha en dekoder registrert på
seg selv, når brukeren er en
leieboer).
Hvis man ønsker ekstra boks og ikke
har kabel/ekstrakontakt, må nytt
opplegg bestilles separat fra Seram,
som man beboer selv må betale.

Altibox: Oppsigelse av avtale
Styret er i kontakt med Altibox om
innlevering av gamle dekodere og sentral.
Vi har ikke fått klarhet i om de skal leveres
tilbake, eller om de er klare for
gjenvinning. Mer informasjon vil komme.
NB NB: Styret har sagt opp avtalen mellom
borettslaget og Altibox fra 31.12. 2017.
Noen beboere har bestilt ekstra utstyr og
tjenester fra Altibox. Disse må sjekke med
Altibox om avtalen går ut sammen med
borettslaget, eller om avtalen går til den
blir sagt opp.
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Ledige dugnadsjobber i Selegrend

Gjerde mot Åsamyrane

Flagging: Borettslaget har ikke lenger noen
som tar seg av flaggingen på dager som
flagget bør være oppe. Dager og
godtgjøring avtales med styret
Kosting ved bosscontainerne: Det trengs
en som kan koste/gjøre reint rundt
bosscontainerne en gang per måned.

Styret har fått grønt lys for at
støyskjermen blir skiftet ut med et gjerde.
Det blir likt nåværende støyskjerm, men
det skal bli bedre fundamentert. Det blir
en gjennomsnittshøyde på 2,3 meter, og
det blir også grøftet/drenert ved
hovedveien. Vi har ikke fått beskjed om
startdato, men styret har gitt tillatelse til
at det også kan foregå arbeid inne på vårt
område.

For begge jobbene vil det bli utbetalt
dugnad etter avtale. Send en epost til
styret hvis du, eller en av dine er
interessert, eller ta kontakt med
berit.bakka@gmail.com

Åpent møte om kommuneplanens
arealdel i Åsane bydel
Asfaltering
Som mange har observert, så har
Nordhordland Grunn- og Betong startet
med å stive opp muren i to carportrekker.
Dette gjøres fordi muren i bakkant ikke er
godt nok fundamentert, og dette må
gjøres i alle carportene før asfaltering. I
tillegg er dette en ekstra sikring når
veivesenet startet med å sette opp nytt
gjerde på vollen.
Det vil bli en del problemer med parkering
når bileiere må finne andre steder å sette
bilen sin i denne tiden. Styret er i kontakt
med VestPark om å ikke bøtelegge
feilparkerte biler som har oblat i
anleggsperioden. Parkering på
gjesteplasser, i nødstilfelle inne i
boområdet kan tillates i denne perioden,
men det må ikke være til hinder.
Vi vet ikke hvor lang tid arbeidet vil ta
enda – det er avhengig av både
temperatur og evt. uforutsette vansker.

I forbindelse med høringen av forslag til
kommuneplanens arealdel KPA 2016, blir
det åpent informasjonsmøte mandag 4.
desember: Åsane - Åsane kultursenter
klokken 19.00-21.00
Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti,
inviterer innbyggere, politikere,
organisasjoner og andre interesserte. På
møtet vil planforslaget bli gjennomgått,
med spesielt blikk på Åsane. Det er satt av
god tid til spørsmål. Høringsfristen er 31.
desember.
Dette kan kanskje være interessant for
selegrendinger?

Husk å strø utenfor
huset ditt hvis det er
glatt – og ha utelys på
når det er mørkt.
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