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UTSKIFTING AV ENTRÉDØRER
Styret har inngått avtale om utskifting av inngangsdører inn til leiligheten for de av beboerne som
ønsker å skifte dør. Beboer bes kontakte håndverker for pristilbud.
Lutro Bygg og entreprenør AS
Linjeveien 31
1087 OSLO
v/ Pål Lutro mobil: 906 01 311

Asker Entreprenør AS
Ravnsborgveien 56
1395 Hvalstad
v/ Iversen mobil: 414 61 050

Abelson Bygg og vedlikehold
Pottemakerveien 2
0954 OSLO
v/ Knut Abelson tlf. 23 33 66 55

LAGRING UNDER KJELLERTRAPPEN – MERKING AV TING I FELLESBODER
I flere oppganger er det hensatt både kjelker, sykler, rot og skrot under kjellertrappen.
Vi minner derfor om at det kun er barnevogner som kan parkeres her.
Husk at barnevogner må flyttes hver mandag. Hvis ikke blir det ikke vasket under trappen!
Vogner som ikke er i daglig bruk, skal ikke settes under trappen og disse må fjernes fra fellesareal.
Husk å merke alle gjenstander som er lagret i fellesrom med navn og
telefonnummer. Ting som ikke er merket, kan vil bli kastet.
Borettslaget fraskriver seg ett hvert erstatningsansvar for det som kastes.
Vi minner også om at søppel, hvitevarer, elektronikk, maling og
oppussingsavfall IKKE skal lagres i fellesrom og fellesareal !

LUFTELUKER
I flere befaringsrapporter blir vi gjort oppmerksom på viktigheten av at alle
lufteluker står i åpen posisjon.
Holder du disse lukket, kan resultatet bli dårlig inneklima og fuktskader.
Styret henstiller derfor til at lufteluker holdes åpne hele året. Dette gjelder
også lufteluker på bad og kjøkken.

HØSTDUGNAD
I november 2015 ble det, med god innsats fra de fremmøtte, avholdt dugnad for å samle sammen løv.
Vi forsøker derfor også i år å avholde høstdugnad når løvet har falt av trærne.
Styret ser gjerne at også nye fjes deltar for et trivelig bomiljø og for å redusere borettslagets kostnader.
Barnefamilier oppfordres til å ta en dugnad rundt området til den nye lekeplassen.
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