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TRAFIKKBOMMER 

De fleste trafikkbommene i borettslaget står åpne hverdager mellom kl. 08:00 og 17:00 og er satt opp for 
å redusere unødig og farlig kjøring på gangveiene. All innkjøring etter kl. 22:00 og frem til kl. 07:00 er 
forbudt. (Vis hensyn til alle dine 577 naboer). 

Enkelte glemmer å lukke bommen etter seg og vi ber derfor alle beboere om å hjelpe til med å lukke 
bommer som står åpne (i perioden de skal være lukket). 

Da kommunen ikke vil sette opp bommer på den offentlige turveien gjennom borettslaget, kjøres det til 
stadighet biler på turveien. Fint om man melder fra direkte til Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelses-
etaten ved ulovlig kjøring. Jo flere som melder fra om problemet, jo bedre. 

 Oslo kommunes Bymelding www.bymelding.no (her kan også andre feil og mangler meldes). 
 Ring 2180 2180 (mandag til fredag 08:00 til 17:00).  

 

BEBOERMØTE 

Det innkalles til beboermøte torsdag 21.november kl. 19:00 på Trosterud skole (Samlingssalen). 

Agenda: 

 Informasjon om vedlikehold (fukt p-plass/blokk 11-13, omgjøring av fellesrom til boder, ……) 

 Status fjernvarme 

 Kapasitet søppelbrønner / hensetting av søppel 

 Garasjebrann 

 Kjøring på turveien/gangveier 

 Securitas (Bomiljø Vakthold) 

 VestPark (parkeringskontroll) 

 Vedlikeholdsansvar i leiligheter 

 Eventuelt 

 

DIVERSE SAKER 

 Fartsdumper på øvre område vil nå bli tatt inn for vinteren 
 Verandakasser bør snus opp/ned, da de kan fylles med vann som fryser til is om vinteren. 
 Styret henstiller til rydding av fellesrom i kjeller. Kun gjenstander som er i bruk kan lagres i 

fellesrom og skal merkes med navn. Alle bildekk må fjernes og lagres i garasje eller dekkhotell. 
 Ta også en titt under kjellertrappa og fjern rot og skrot. (Kun barnevogner, rullestol og rullator kan settes 

her, men skal fjernes ved trappevask hver uke). 
 De som har parkeringsplass langs fortauet ved garasjerekka mot Tvetenveien, bes om å ikke 

parkere helt inntil fortauet. Dette skaper problemer for firmaet som skal rydde snø når den 
kommer. 
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