
Fra: Fellespost [fellespost@smalde.no] 
Sendt: 5. august 2019 15:43 
Til: 'Svein Malde' 
Kopi: 'Rolf Enoksen Goa'; 'Daniel Pettersen Nymo' 
Emne: Sameiet Straen Terrasse - E-info 22/2019 - Utskifting av dørtelefonene 

II 
Vedlegg: Aiphone - GT-DMB.pdf; Dørtelefon GT-1C7-L Produktinfo.docx; 

Dørtelefon GT-1M3-L Produktinfo.docx 
 
Hei! 
 
Viser til e-info 16/2019 utsendt den 12.6.19.  
 
De resterende oppgangene skiftes i uke 36 etter følgende plan: 
 

- 111                        Mandag 2. september 
- 113                        Tirsdag 3. september 
- 115 (2-4 etg.)    Onsdag 4. september 
- 115 (5-7 etg.)    Torsdag 5. september 

 
De nye dørtelefonene er som nevnt av typen Aiphone med video og det vises til vedlegg. Det er 
vedlagt to forskjellige svarapparater og den minste med 3 tommers skjerm (GT-1M3-L) er inkludert i 
prisen til sameiet. Dersom seksjonseierne ønsker den andre modellen, med 7 tommers skjerm, vil det 
koste kr. 1.000 ekstra per apparat, som den enkelte seksjonseier selv må betale. Vi ber dem som 
ønsker den største versjonen sende en e-melding til fellespost@smalde.no om dette innen tirsdag 
27.8. Tilleggskostnaden blir fakturert fra sameiet. 
 
Navnene vil bli lagt inn slik at de viser i displayet og de eksisterende navneskiltene fjernes. 
 
Det må trekkes nye kabler og det er en viss usikkerhet om trekkerørenes beskaffenhet og dermed om 
tiden dette vil ta. Imidlertid møtte en ikke problemer i blokk A. 
 
Anlegget leveres og monteres av selskapet Assistentpartner AS. 
 
Installatøren må naturligvis inn i hver leilighet og vi legger opp til at Rolf Goa assistere dem med 
universalnøkkel. Vi ber om at eventuelle alarmer blir avskrudd de aktuelle dager. Dersom noen vil 
reservere seg mot dette ber vi dem gi beskjed til Rolf, men disse må da selv være tilstede de aktuelle 
dagene. 
 
Valg av nytt system er tatt av styret i samarbeid med forretningsfører, og vi håper dere blir fornøyd 
med det nye anlegget. 
 
Med hilsen 
Sameiet Straen Terrasse 
 
Svein Malde 
Malde Eiendomsforvaltning 
Daglig leder. 
 
Tlf. +47 51 88 48 10/Mob +47 982 46 650 
 

mailto:fellespost@smalde.no


Denne e-melding kan inneholde konfidensiell informasjon. Dersom De ved en feil har mottatt 
meldingen ber vi Dem slette innholdet og gi oss beskjed om feilen. På forhånd takk. 
 


