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Postadresse: Borettslaget Solåsen
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Mobiltelefon styreleder: 92835039

Vedlikeholdsarbeid
Vi er nå ferdig med å tette taket. Det var mye lekkasjer og treverk som måtte 
skiftes pga manglende vedlikehold over tid. Taket er nå holdbart til en total 
utskiftning av hele taket noen år frem i tid. Det er skiftet ut råttent treverk på alle 
blokkene. Lekkasjen i den store fellesgarasjen er ferdig. Nå vil den andre garasjen 
bli tettet i løpet av året. Lekkasjen i kjelleren i Markaholen 5 er ordnet.  Alle loftene 
som har skader, vil bli tatt i løpet av høst/vinter. Det er viktig at eventuelle 
vannlekkasjen varsles snarest til styret. For øvrig pågår nødvendig vedlikehold 
kontinuerlig.

Slutt på søppel containere
Styret har besluttet å stoppe tilbudet med søppel containere for restavfall. Tilbudet 
har blitt misbrukt da det var kastet mye farlig avfall. Dette gjør at styret får bøter. 
Dette har skjedd mange ganger, men denne gangen var misbruket for stort.

Grilling
Vi minner om at det kun er lov med elektriske og gassgriller. Ta hensyn til naboene.
Ref. ordensreglene.

Ro og ordensreglene
Vi håper alle på en fin sommer. I den forbindelse minner vi om at det skal være ro 
etter kl 23:00. Dette gjelder også når en sitter ute på terrassen og nyter  fine 
sommerkvelder. Ref. ordensreglene.

Minner om trafikkreglene i hele boligfeltet.
Parkering forbudt inne i feltet.
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SNU ARKET
Fotballsparking
Minner om at fotballsparking ikke er tillatt på fellesområdene. Henstiller til 
fotballbaner i nærmiljøet. Ref. ordensreglene.

Terrassen
Minner om at teppebanking, risting av tepper fra balkong ikke er tillatt. Det må 
gjøres på bakkenivå. Blomsterkasser og lignende skal ikke henges på utsiden at 
terrassekantene. Terrassen skal heller ikke benyttes som 
lagringsplass for søppel. 
Det er heller ikke tillatt å henge opp klessnor høyere enn 
terrassekanten. 

Ferie for styret
Det vil bli sendt ut SMS når styret tar ferie. 

Ved akutt behov for hjelp bruk nødetatene
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Styret ønsker alle en fin sommer!


