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Se opp for vannlekkasje!
Det har i det siste vært et par tilfeller der det har oppstått vannlekkasje som en følge av
sprekkdannelse i rørene som fører vann til radiatorene. Risikoen for dette øker når det går
mot kaldere vær og vannet i rørene blir varmere. Sjekk om det er fuktig ved rørgjennomføringene i din leilighet. Oppdager du fukt, må du melde dette til styret på tlf 930 01 559
SNAREST for å minimere skadeomfanget!

Fjerning av hensatte gjenstander i garasje og bodganger
Vaktmester har løpende instruksjon om å fjerne hensatt søppel, materialer og møbler fra
garasjen og bodgangene. Der det er mulig å se av overvåkingen hvem gjenstandene tilhører,
vil vedkommende for regningen for bortkjøring.
Vi minner om at vaktmester også fortløpende vil fjerne sykler, barnevogner og andre
gjenstander som står i rømningsveiene, det vil si i ganger og trappeløp. Bruk sykkelstativene
og egen bod, leilighet eller balkong til lagring av slikt utstyr!

Avføring fra hunder
Det er ikke spesielt hyggelig eller hygienisk med avføring fra hunder rundt hushjørnene. Har
du hund, så plukk opp avføringen etter hunden din! Blir du observert i å la avføringen bli
liggende, vil dette innebære en skriftlig advarsel fra styret! Av hensyn til barna i borettslaget,
vil vi be om at du forsøker å lede hunden din bort fra bygningene før den gjør fra seg – det
gjelder også urinering.
Hunder skal IKKE luftes i garasjen!

Husdyrhold
Du er pålagt å søke styret om godkjenning for å ha husdyr. Det er observert flere husdyr som
det ikke er søkt om godkjenning for, og dette er brudd på vedtektene! Styret godkjenner
normalt alle søknader, og skal ha gode grunner for avslag.

Høy fart i garasje
Det er fortsatt noen som holder for høy fart i garasjen, og det er bare flaks at det ikke har
skjedd et uhell. Ta hensyn og kjør sakte! Dersom dette ikke bedrer seg, vil styret se seg nødt
til å bruke av fellesskapets midler for å anskaffe fartsdempere!

Takk!
Vi vil takke for alle nyttige tips og innspill i året som gikk, og håper dere fortsetter å følge
med og bidra også i 2011! Sammen skaper vi et godt nabolag og bomiljø!
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