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SNØMÅKING
Borettslaget har inngått ny avtale om snømåking med Vaktmesterkompaniet etter at vår tidligere
samarbeidspartner Tvengsberg og Gaard vaktmestertjenester sa opp avtalen om snømåking med
borettslaget. Vaktmesterkompaniet har hatt litt innkjøringsproblemer i startfasen og dette er vi ikke helt
fornøyd med. Problemet er tatt opp med Vaktmesterkompaniet og vi forventer at området nå blir måket
i henhold til avtalen.

RØYKVARSLERE
Før jul startet blokk kontaktene med utdeling av 2 stk. nye røykvarslere til beboere. Røykvarslerne
er optiske med 2-veis trådløs sammenkobling. Det betyr at hvis den ene røykvarsleren utløser alarm, så
utløses også den andre røykvarsleren samtidig.
Har du ikke mottatt røykvarsler kan du ta kontakt med vaktmester på dagtid eller møte opp på
driftskontoret tirsdag 5. februar eller onsdag 6. februar mellom kl. 19:00 – 20:00

LADING AV EL-BIL I GARASJENE
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og forvalter
regelverket for sikker utførelse og bruk av elektriske installasjoner og utstyr. Regelverket omfatter også
ladestasjoner med kabel og plugg frem til kontakten i bilen.
Det er ikke tillat å lade din el-bil i vanlig stikkontakt med mindre forskriftene for elektriske
lavspenningsanlegg (FEL) og normen NEK 400 er fulgt.
Det betyr at hvis du har el-bil og garasje i borettslaget, så kan
du ikke benytte stikkontakten i garasjen til ladning av din el-bil.
Alle har fått tilrettelagt for elbilladning i garasjen, men den
enkelte garasjeeier må selv bestille opp den ladeenheten som
trengs for lading av egen bil.
Uautorisert lading av El-bil fra stikkontakt i garasjene kan
medføre brann i det elektriske anlegget. Og du som bileier kan
risikere at forsikring for din bil bortfaller. Du kan også risikere å
stå igjen med ansvaret for skade på tilstøtende garasjer/biler.
Ta kontakt med garasjelaget om du har noen spørsmål.
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