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NYE SYLINDRE TIL KJELLERDØRER 
 

Utskifting av sylindre til kjellerdører og fellesrom vil starte opp etter påske.  
De nye nøklene som ble delt ut i fjor vil da passe til alle ”fellesdører”, samt bommer. 
 
Nærmere info vil bli hengt opp i hver oppgang. 
 
 

OPPUSSING AV FASADER 
 

Oppussing av fasader startet opp forrige uke i blokk 12 (Stjernemyrvn. 2-6). 
Det foregår murerarbeider hvor utbedring av overdekninger over vinduer skiftes pga. 
rustdannelser på armeringsjern. Dette gjelder de som ikke ble tatt i 1995. Samtidig går man 
over sprekker og utbedrer der det er nødvendig. Alle lufteventiler vil også bli skiftet.  
Når arbeidet er ferdig vaskes alle fasader, unntatt balkongsiden. 
 
Videre fremdrift er blokk 14 (Stjernemyrvn. 18-22), blokk 16 (Stjernemyrvn. 34-38), blokk 17 
(Stjernemyrvn. 40-48), ferie ?, blokk 15 (Stjernemyrvn. 24-32), blokk 13 (Stjernemyrvn. 8-16) 
og blokk 11 (Haugerudvn. 62-70).  
Det er beregnet ca. 6 måneder på jobben. 
 
 

MILJØCONTAINER  
 

Miljøcontaineren som står på ballplassen midt i borettslaget vil bli fjernet i Iøpet av april. 
 
Det er utplassert miljøcontainer ved ESSO på Tveita og denne er tilgjengelig i bensin-
stasjonens åpningstider. Her kan du levere farlig avfall som f.eks. maling, batterier, 
lysstoffrør, sparepærer, bilprodukter, spraybokser og løsemidler.  
 
 

ER DU SYNDER’N ? 
 

Enkelte beboere synes det er greit å fylle opp fellesrom med søppel, skrot og ting man ikke 
bruker lenger (søppel). Dette går helt til det er fullt eller blir borte av seg selv. 
Under flere kjellertrapper hensettes også mye annet enn barnevogner. 

Verken brannvesenet, styret, oppgangskontakter og naboer vil ikke ha det slik  

Det må gjennomføres dugnad i flere oppganger. Alle gjenstander som lagres i fellesrom 
SKAL være merket med navn og leilighetsnummer (gjerne også telefonnr.).  
 
Nærmere info kommer. (I mellomtiden er det lov å ta saken i egne hender). 
 


