TORGVEIEN BORETTSLAG
INFORMASJON FRA STYRET – FEBRUAR ’11
Rutiner ved heisstans
Når heisen stopper, setter vi pris på at styret blir kontaktet så snart som mulig på telefon
930 01 559. Dersom det ikke er fare for liv eller helse, vil heismontør ikke bli tilkalt etter
arbeidstid, på høytidsdager eller i helger. Utrykning utenfor normal arbeidstid koster MYE, så
utbedring vil normalt skje så snart som mulig første arbeidsdag etter heisstansen.

Ny branninstruks
Branninstruksen er oppdatert som et resultat av styrets HMS-arbeid og
befaring foretatt av brannvesenet. Den nye instruksen vil bli delt ut i slutten
av februar. Les instruksen nøye! Vi anbefaler at du henger den opp på
innsiden av utgangsdøren din!

Generalforsamling 2011
For at flest mulig skal ha mulighet til å sette av tid, kunngjør vi datoen allerede nå:
Årets generalforsamling vil bli avholdt 24. mai kl 18.00. Vi kommer tilbake med detaljer,
forslagsfrist og sted.

Hjelp oss – si fra om skader og feil!
Det er som regel best å utbedre skader og feil raskest mulig. Da unngår vi
følgeskader og ev. problemer med garantiansvar osv. Ser du noen
uregelmessigheter, setter vi STOR pris på om du sier fra så fort som mulig.
Ring styret på tlf 930 01 559 eller bruk kontaktskjemaet på websidene
(www.torgveien.net).

Skilt på postkasser
Det er den enkeltes plikt å sørge for at korrekt skilt sitter på postkassen! Det ser mer ryddig
og ordentlig ut når alle skiltene er av samme type. De som ikke har korrekt skilt bes anskaffe
dette snarest. Bestillingsskjema og informasjon finnes på www.torgveien.net.

Barn og heis…
Det er ikke å anbefale at små barn tar heisen alene – og i hvert fall ikke at de benytter
heisene som «leketøy». Flere beboere har påpekt ventetid som en følge av lek i heisene.

Snø
Takk for at dere bidrar med å fjerne snø utenfor inngangsdørene! Det er godt å se at kostene
og spadene kommer til nytte…
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