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ÅPNINGSTIDER  FØR JUL OG I JULEN 

Vaktmestertjenesten er redusert bemannet fra 14. desember til og med 2. 
januar 2023 på grunn av ferieavvikling. Vaktmester vil være tilgjengelig 
mandag til torsdag fra kl. 10-15 og fredager fra kl. 09-13.  

Daglig leder avvikler ferie i julen. Men vil være tilgjengelig på telefon og e-
post 29. og 30. desember frem til 14.00.  

 

 
SØPPELTØMMING I JULEN 

Erfaringsvis blir det fullt i søppelbrønnene i julen, så vi har bestilt en ekstra søppelcontainere for restavfall som 
settes ut på den store ballplassen fra 22. desember til og med 2. januar. Søppel skal kastes inn i containeren og 
ikke oppå. 
Er det fullt i søppelbrønnene utenfor din blokk, vennligst kast søpla nede på den store ballplassen. Ikke legg 
søpla på bakken ved siden av søppelbrønnene eller i de røde søppelbøttene! 

 

 

FYRVERKERI 

Vi minner om at benker og bord ikke skal brukes som utskytingsramper, da disse blir ødelagt. Alle som bruker 

fyrverkeri på nyttårsaften bes å rydde opp etter seg. Rester kan legges i traktorskuffa på ballplassen. 

På grunn av parkering på den store ballplassen, ber vi om at det ikke skytes opp noe fyrverkeri derfra. 

Ellers så minner vi om å holde avstand og huske på smitteverntiltak ved oppsamling ute. 

 

 

INFORMASJON 

▪ Glanset gavepapir kan ikke gjenvinnes og skal kastes i restavfallet. Gråpapir og avispapir, med eller uten 

farge og mønster, kan sorteres sammen med papiret (kraftpapir, resirkulert papir, naturpapir). Alt 

gavebånd skal i restavfallet. 

▪ Vis fettvett! Matfett og olje skal ikke helles ut i vasken eller toalett, da dette tetter rørene. Helles i 

melkekartong, tapes igjen og legges blant restavfallet. Mindre mengder tørkes av med tørkepapir som 

legges blant matavfallet i grønne poser. 

▪ Støyende oppussing som banking og drilling, er ikke tillatt i julen. Dette gjelder spesielt juleaften, første 

og andre juledag. 

▪ Felleskostnader øker med 15 % fra 1. februar 2023. 

▪ A-konto varmtvann innkreves fra januar 2023. 
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HAR DU HUSKET Å SJEKKE DIN RØYKVARSLER 

1. desember var den offisielle dagen for bytte av batterier i røykvarslere. Har du husket å sjekke din røykvarsler i 

år? Alle beboere er ansvarlig for å skifte batteri i røykvarsler i sin bolig. Batterier bør byttes årlig med mindre du 

har en røykvarsler som ikke trenger batteribytte så ofte. Ved bytte av batteri er det viktig at du samtidig tester at 

røykvarsleren faktisk fungerer. 

Hvis du har røykvarsler utdelt fra borettslaget og ikke har byttet batteri, så skal batteriene hold i 10 år. 

Røykvarslere ble kjøpt inn i 2018. Det er viktig at du tester batteriet årlig selv om du ikke trenger å bytte det. 

Kontakt vaktmester dersom du trenger hjelp. 

 

BOMMER SKAL HOLDES LUKKET 

Vi minner om at bommer skal holdes lukket etter stengetid kl. 17.00, så unngår vi unødvendig kjøring inne på 

området. Vi ser at mange kjører inn på området, låser opp bom med Oslo-nøkkel og kjører ut igjen uten å lukke 

bommen. 

Går du forbi en åpen bom så er det fint om du tar deg tid til å lukke den. Er det noe feil med bommen, ta kontakt 

med vaktmester. Takk! 

 

 

 

 

God jul og godt nyttår ønskes alle våre beboere! 

Mvh 
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