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BEBOERMØTE
Styret innkaller til beboermøte torsdag 13.november kl. 18:30 på Trosterud skole.
Det vil bli informert generelt om søppel, forsikringssaker, beboers vedlikeholdsansvar, oppgradering
av uteområder mv. Deretter legges det opp til spørsmål fra beboerne.

AVSKILTEDE BILER
Etter fristen for betaling av årsavgift gikk ut og kontroll ble gjennomført, er det plutselig en del
avskiltede biler i borettslaget. Vi minner derfor om at det ikke er tillatt å parkere avskiltede biler på
parkeringsplassene. Dette av hensyn til bl.a. snømåking og rydding. Avskiltede biler kan bli tauet bort
fra borettslagets område.

VERNERUNDE GJENNOMFØRT
Det har i løpet av sommeren og høsten blitt gjennomført vernerunde i alle blokker. Resultatet av
runden er at mange oppganger har fått varsel om å rydde i kjellerrom som følge av brannfare. Flere
kjellerrom har blitt stengt av som følge av manglende opprydding eller misbruk. Dekk, skrot og andre
gjenstander som har vært til hinder for frie rømningsveier igjennom kjellerganger eller til brannfare
generelt, har styret sett seg nødt til å fjerne.

LØSE HELLER
Heller som ble forsøkt festet i fjor med nytt superlim, har igjen løsnet. Det jobbes med andre
løsninger, men inntil videre advares beboerne mot løse/manglende heller utenfor inngangspartiene.

TETTE RØR
Borettslaget opplever stadig tette rør. Spylebil må da tilkalles
og dette er unødvendig bruk av borettslagets penger.
Flytende matrester?
Rester fra supper og gryter som helles i avløpet er deilig mat for kloakkrottene. Dessuten inneholder matrestene mye fett som fester seg på
rørveggene. Hell flytende matrester, fett og oljer over i en tom melkekartong, teip igjen toppen og kast den i restavfallet.
Fjern fettet
Stivnet fett skal i søppelbøtta eller sammen med matavfallet.
Nedspylbare våtservietter?
Nei, det finnes ingen våtservietter som kan anbefales spylt ned i toalettet
selv om noen produsenter mener dette. Tester viser at f.eks. rengjøringsservietter for toalett løser seg opp veldig mye tregere sammenlignet med dopapir. Du risikerer å tette igjen rørene hvis du
putter dette i do.
Alle typer våtservietter skal puttes i søppelbøtta – det finnes ingen unntak!
Du kan evt. putte den brukte våtservietten inn i den brukte bleien, pakk sammen og kast alt i restavfallet.
Q-tips, bomullsdotter og sminkefjerning?
Brukte bomullpads, sminkefjerneservietter og q-tips skal ikke i do! Det tetter igjen kloakkrørene.
Skaff deg en liten søppelbøtte til å ha på badet, slik at du kan kaste alle småtingene i bøtta.
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