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RENGJØRING AV VENTILASJONSKANALER
Styret har inngått avtale med Norsk Muggsoppsanering om rengjøring av samtlige ventilasjonskanaler i borettslaget. Oppstart vil skje i løpet av september. Fremdriftsplan er ikke utarbeidet
enda, men alle beboere vil bli varslet før firmaet kommer.

HUSLEIEØKNING
De fleste har sikkert sett at felleskostnadene har økt noe fra september.
Økningen på ca. 1 % skyldes at styret ønsker å holde følge med den generelle prisstigningen.

TØRKEBÅSER
Vi minner igjen om at det ikke er lov å henge opp tøy i tørkebåser på søndager, helligdager, samt
lørdager etter kl. 17.00.

FELLING AV TRÆR
En del trær i borettslaget begynner å bli høye, noen står veldig tett, mens andre igjen står veldig
nær blokkene. Det vil derfor i løpet av høsten/vinteren bli fjernet en del trær. I følge flere gartnere
vi har vært i kontakt med, er det både enklere og billigere å utføre trefelling om vinteren.

LAGRING AV GJENSTANDER I FELLESROM OG I TRAPPEROM
Flere trapperom, kjellere og fellesrom er fylt opp med søppel og skrot. Dette skal ikke forekomme
og vi har fått pålegg av Brann- og redningsetaten om at det må ryddes.
Dugnad planlegges gjennomført i løpet av høsten, slik at vi kan få ryddet opp i dette.
Styret minner om at alle gjenstander i fellesrom i kjeller skal være merket med eiers navn og
leilighetsnummer. Det er kun anledning til å lagre gjenstander som er i bruk, ikke ødelagte ting.
Det er heller ikke lov å sette fra seg søppel og skrot som skal kastes neste containerdag.
ALT SOM IKKE ER MERKET, VIL BLI KASTET PÅ DUGNAD ELLER CONTAINERDAG.
For øvrig er neste containerdag onsdag 5. september en fin anledning til å kaste ting.
Vi ber derfor alle om å ta en titt i fellesrom/bomberom om det er noe som skal kastes. Dette kan
settes utenfor oppgangen i underetasjen om kvelden den 4. september.
Større mengder søppel og skrot kan kjøres bort etter avtale med vaktmester. Dette gjelder ikke
spesialavfall (maling, bildekk, elektriske artikler, samt brann- og eksplosjonsfarlige gjenstander),
da dette skal leveres godkjente forhandlere.
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