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TILTAK I FORBINDELSE MED CORONAVIRUS 

Som flere sikkert har fått med seg så har borettslaget sett seg 
nødt for å sette igang noen tiltak i forbindelse med coronaviruset. 
Vi har nå stengt drifts- og vaktmesterkontoret for besøkende 
frem til påske. Vaktmester vil utføre sine arbeidsoppgaver som 
vanlig, men vil ikke befare leiligheter eller oppsøke beboere i 
denne perioden med mindre sikkerhet for smitte er ivaretatt. 

Har du behov for kontakt med oss kan du nå oss på både telefon 
og e-post som tidligere. 

Vi oppfordrer også til at man er forsiktig med lek i borettslaget 
leke- og treningsapparater som står ute. Smitte kan forekomme ved bruk! 

Skulle det oppstå store forsamlinger med personer på området m.m. så er politiet rette instans å kontakte 
når det gjelder brudd på smittevernloven. 

 

RESPEKTER VÅRE ARBEIDERE I BORETTSLAGET 

Det finnes flere arbeidere med forskjellige små og store oppgaver i borettslaget. Noen hjelper til med 
mindre vaktmesteroppgaver som å rydde søppel, blåse grus m.m. på uteområdet. Noen driver med 
renhold av borettslaget lokaler og noen låser alle våre bommer. Dette er arbeidere som er her i tillegg til 
vaktmester og daglig leder. Vi opplever innimellom at disse arbeiderene får kjeft av enkelte beboere og 
det synes vi er veldig leit. Vi ber om at dere i borettslaget respekterer den jobben som utføres og unngår 
å kjefte på våre arbeidere.  

Om dere ønsker å klage på noen av våre arbeidere, ta kontakt med daglig leder. 

 

MATRESTER BLIR FESTMÅLTID FOR FUGLER OG ANDRE SKADEDYR 

Vi ber om at søppel ikke må plasseres ved siden av 
søppelbrønnene, men legges inni søppelbrønnen. 

Er det fullt i den søppelbrønnen som du går til, så ta med deg søpla 
hjem igjen eller gå videre til neste søppelbrønn som har ledig 
kapasitet. Ikke sett igjen søpla ved siden av søppelbrønnen. 

Søppel som inneholder matrester blir til festmåltid for fugler som 
trekker maten utover, og dette igjen tiltrekker seg andre skadedyr som eksempelvis rotter. 

Kast heller ikke søppel som skal i søppelbrønnene i de orange søppelbeholderene på området. 

Pappsøppel brettet skikkelig før det kaste ned i luken. Er det fullt, ta med deg pappen til kontaineren på 
den store ball plassen. 

Vær med om å opprettholde et trivelig utemiljø på borettslagets område! 
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