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HUSK Å LUKKE UTGANGSDØREN
Styret har i den senere tid fått flere henvendelser om innbrudd i kjellerboder
Det har også vært tilfeller hvor fremmende har overnattet i kjelleren.
Vi ber alle beboere å sørge for at alle dører holdes låst og lukket. Slipp ikke inn fremmende.
Ved behov for lufting, ber vi om at vinduer i oppgangen benyttes.

BILJØRING / PARKERING
Husk at bilkjøring på gangveiene kun skal skje når spesielle grunner gjør det nødvendig og
da i gangfart. All innkjøring til blokkene mellom kl 22.00 og 07.00 er forbudt.
Det samme gjelder kjøring på plener.
Stopp på snuplassene ved blokkene er kun tillatt i inntil 20 minutter. Om dere skal ha besøk
av håndverkere som er nødt til å stå ved blokka eller selv har særlige behov som vil ta mer
enn 20 minutter, må dere på forhånd hente parkeringstillatelse hos vaktmester/daglig leder
som legges synlig i bilen.
Vi minner for øvrig om at det ikke er tiltatt å parkere taxi og håndverkerbiler på gjesteparkeringen. Det er heller ikke anledning til å parkere foran garasjen.
Parkeringskontroll gjennomføres regelmessig av Smart Security AS og overtredelse av
bestemmelsene vil føre til ileggelse av kontrollavgift.

NYE SYLINDRE TIL KJELLERDØRER
I 2013 ble sylindre til utgangsdørene i alle 59 oppganger skiftet og alle fikk utlevert nye
nøkler. Nå står kjelleren for tur. Alle sylindre til kjellerdører og fellesrom, samt hengelås til
bomberom vil etter planen bli skiftet i løpet av våren. Nærmere informasjon vil komme.

BLOMSTERKASSER
I forbindelse med kraftig snøfall i begynnelsen av februar, ramlet en del blomsterkasser ned.
Kassene er montert opp igjen, men 16 kasser var så ødelagte at de må skiftes ut.
Vaktmester ber alle beboere sjekke om kassene er godt festet og at det ikke er løse skruer.
Gi tilbakemelding dersom du er usikker eller trenger hjelp til å feste kassene.

GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling avholdes tirsdag 20. mai 2014 i samlingssalen, Trostrud Skole.
Frist for innsending av forslag til generalforsamlingen er 24.mars.
Forslag sendes styret pr. e-post eller legges i styrets postkasse utenfor Haugerudvn. 22.
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