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1.desember er Røykvarslerens dag
Dette er dagen for å sjekke typer brannvern du har hjemme. Husk å bytte batteri i 
røykvarsleren. Vedlagt finner du et nytt batteri. Batteriene må byttes en gang årlig. 
Det er ellers årstid for levende lys og pynting til jul. Gå aldri fra levende lys og bruk 
godkjente skjøteledninger. 
Det er siste året styret deler ut batterier, da vi får tilbakemeldinger på at flere ikke 
bruker de batteriene vi deler ut. Derfor stoppes denne servicen.

Kasting av brukte bleier i bossdunkene på posthusveggen.
Det har dessverre nå blitt et problem at bossdukene på posthusveggen fylles opp 
med brukte bleier i den.  Det er gjentatte ganger stappfult av brukte bleier. 
Bossdunken blir så tung at den holder på å knekke. Dette gjelder spesielt i 
Markaholen1. Hvis ikke dette stoppes vil bossdunkene bli fjernet.

Rørlegger- og elektriker arbeid
Det har kommet en del spørsmål og grensene mellom andelseier og borettslaget 
ansvar på for eksempel tette rør og sikringsproblemer.
Rørleggerarbeid:
Hvis det er tett i sluken/vasken på bad så er dette andelseiers ansvar.
Elektriker:
Andelseiers ansvar gjelder fra og med inntakssikring/hovedsikring.
Hvis det er ønskelig så kan borettslagets vaktmester kontaktes:

Brannslokkingsapparater i fellesgarasjene
Det er nå satt opp brannslokkingsapparater i fellesgarasjene. Ekstra 
brannforebyggende tiltak.

Vannlekkasjer.
Den store vannlekkasjen i fellesgarasjen i Markaholen1 er nå tettet og saken ferdig.  
Det som nå er av fukt i garasjen vil forbli slik det er da det er av mindre mengder. 
Det gjenstår lekkasje i fellesgarasjen i Markaholen 2 og andre vannlekkasjer i 
boder. Dette tas fortløpende.
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Bruk parkeringsplassen i garasjen
Minner igjen om at all parkering i boligfeltet er forbudt. 
Bilen skal parkeres i garasjen og ikke oppta gjesteparkeringsplasser. Har du 2 biler, må 
nødvendigvis en bil parkeres ute. Vær obs på bilforsikringen, har du forsikring med parkering i 
lukket anlegg og du står ute når noe skjer, kan du få problemer med erstatningen om uhellet er 
ute.

Henting av juletrær i januar
Juletrær hentes onsdag 6 og torsdag 7 januar. 
Treet kan settes ut dagen før ved siden av søppel containerne, ikke tidligere pga vind!!

Styret ønsker alle en riktig god jul
Og godt nyttår!

STRØMSTANS
Lyse må dessverre koble ut strømmen 

onsdag 2 desember 
grunnet oppdatering av kabelskap.
Dette gjelder garasjene og boder

fra kl 9:00-11:00


