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LEK OG BALLSPILL UTE PÅ KVELDEN 

Vi minner om at det i husordensreglene står at det ikke er tillatt 

med lek og ballspill ute etter kl. 21.00. Vi minner også om at 

ballspill ikke skal foregå på de store plenene mellom blokkene. 

Gjør barna oppmerksom på at støyende lek kan være til stor 

sjenanse for naboene.  

Nå er det sommer og fint vær og mange benytter også 

muligheten til å sitte ute om kveldene. Husk at lyden av 

stemmer bærer godt mellom blokkene om kvelden. Vis hensyn 

og demp lydnivået når det nærmer seg leggetid for de fleste! 

 

 

HOLD YTTERDØRER LUKKET 

Vi minner om at ytterdører skal holdes lukket selv om det er sommer. Securitas rapporterer at de hver natt må 

stenge dører inn til oppganger som står åpent. 

Husk at innbrudd forekommer til alle døgnets tider, og det er viktig at alle er med og bidrar til å holde dørene 

lukket inn til oppgangene. Går du forbi en åpen dør er det fint om du lukker den! 

 

 

BEKYMRINGSMELDING FRA BRANN- OG REDNINGSETATEN 

Vi viser til brev om bekymringsmelding fra brann- og 

redningsetaten omdelt i alle postkasser.  

Vi øker hyppigheten på HMS runder i alle blokker som følge av 

bekymringsmelding vi har mottatt. Dette betyr at alt som står i 

oppgangen under en kontroll vil bli fjernet/kastet umiddelbart. 

Kontroll vil foregår med jevne mellomrom til forskjellige tider på 

døgnet. Kontroll vil ikke bli varslet. 

Sykler, leker, griller m.m. kan ikke stå under trapp eller i 

kjellergang til underetasjen. Sko el. kan ikke stå utenfor inngangsdøren. Det er kun tillatt med barnevogn under 

trapp. Rullator og liten rullestol kan om nødvendig stå ved postkassen. For mer info se mer på nettsiden under 

Beboerguiden og deretter Oppganger. 

 

 

VAKTMESTER 

Etter at vår vaktmester Jon sluttet har vår vikarvaktmester Martin Trondsen takket ja til et lengere engasjement 

som vaktmester i borettslaget. Dette er vi veldig glade for og ønsker Martin velkommen! Martin vil nå være her 

på fulltid fremover. Vi har også fått med oss Helene Prebensen som vil være her på deltid en stund fremover.  

 

 

Vi ønsker alle beboere en riktig god sommer! 
Mvh 
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