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DUGNAD /RUSKENAKSJON 

Det blir ingen vårdugnad i år i borettslaget grunnet situasjonen med Coronaviruset. Vi ser det ikke 
helsemessig forsvarlig å gjennomført i henhold til de råd og retningslinjer som Helsedirektoratet og 
regjeringen har kommet med. Vår vaktmester har satt ut litt raker, koster, spader og søppelsekker i 
tørkebåsene. Dette må dere gjerne benytte om dere ønsker å rydde litt opp utenfor blokkene.  

Grus skal kostes ut på gangveien, ikke ut på gresset. Løv, kvister og annet søppel kan legges i søppelsekker 
og settes ved tørkebåsen eller ved oppgangen på gresset. Husk å knyte sekken når den er full. Sekkene 
blir plukket opp når vaktmester er på jobb. 

Parkeringsplassen i Stjernemyrveien skal feies 29. april, resterende parkeringsplasser på nedre område 
feies 30 april. Biler må flyttes på angitte datoer! 

Finfeiing av gangveier på indre område starter fra 4. mai. 

 

MATING AV FUGLER PÅ OMRÅDET 

De siste ukene har det vært samlet enormt mange måker på balkongsiden av flere blokker på morgen 
/nattestid. Spesielt i Stjernemyrveien. Fuglene lager et voldsomt spetakkel om natten og tidlige på 
morgenen, og det forringer både søvn og bokvalitet i stor grad for flere beboere.  

Det er dessverre observert at flere beboere mater fuglene ved å hive mat ut fra leilighetene. Noe av maten 
havner på taket av inngangspartiet i underetasjen. Dette er ikke akseptabelt! 

I tillegg til spetakkel fra fuglene skader også fuglene taket på inngangspartiet slik at det kan oppstå 
lekkasjer. 

Vi må sterkt henstille til at man ikke kaster mat ut av vinduet i leilighetene. Det henstilles også til at man 
ikke mater fuglene fra balkongene eller generelt på området da dette ofte blir til festmåltid som igjen 
tiltrekker seg andre skadedyr som rotter m.m.. 

Om mating av fugler medfører skade på borettslaget eiendom, kan beboere som legger ut mat bli 
erstatningsansvarlige. 

 

SØPPEL SKAL LEGGES NED I SØPPELBRØNNENE 

Det observeres at søppel stadig settes på utsiden av 
søppelbrønnene selv om brønnen ikke er full. 

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

Har du ikke lyst til å ta i håndtaket for å åpne brønnen, ta på deg 
engangshansker eller bruk litt tørkepapir for å åpne på en trygg 
måte. Husk å vaske hender når du har vært ute med søpla! 
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