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Rengjøring av fellesgarasjene
Fredag 6. mai kl 08:30 kommer sopebil og skal sope reint i begge felles garasjene i
blokk 1 og 2. Alle biler og sykler må derfor være fjernes innen dette klokkeslettet.
Det er ellers kun lov å ha dekkskift liggende i garasjene ref. ordensreglene.
Dugnad avlyses
Det blir ingen dugnad. Styret satser på en sosial samling ved lekeplassen i løpet av
juni.
Plukke søppel
Vi oppfordrer alle til å bidra med å plukke søppel på din vei! Søppeldunker er
plassert ved alle posthus. Vennligst ikke kast snusekser/poser i naturen.
Vedlikeholdsarbeid
I henhold til vedlikeholdsplanen skal nå 993Hjelp male arbeid som ble gjort i fjor og
sjekke alle karmer. De skal males og skiftes ut der det er råttent. Oppstart blokk 1.
Slutt på søppel containere
Minner om at det er slutt på tilgjengelige søppelcontainere. Det er synd, men
grunnen er at det kastes all type søppel i restavfallet og borettslaget har fått flere
bøter. En kan benytte Forus miljøstasjon eller kontakte kommunen.
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.
Trafikkregler
Minner om at det kun er lov å parkere på oppmerkede plasser. Det er forbudt å
parkere ved inngangspartiene, og i enden ved blokk 5 samt parkering midt i krysset
ved lekeplassen. Det eksisterer ingen vanlig parkeringsplass inne i boligfeltet.
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Maling
Hvis noen ønsker å male selv på egen terrasse, så kontakt styret. Vi har maling og
koster du kan få.
Ansvarsforhold
Da styret har fått henvendelser om ansvarsforholdet for hekk/gjerde, har vi fått en
juridisk vurdering av dette i Bate. I utgangspunktet har borettslaget ansvaret, men
har andelseiere søkt om endring av hekk/gjerde og fått det, tar de automatisk over
ansvaret og kostnadene for videre vedlikehold. Dette følger også med ved salg av
boligen.
Oppbevaring av gassbeholdere
Vi minner om at det IKKE er lov å oppbevare gassbeholdere i bodene.
Det kan være farlig.
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.

Styret ønsker alle en flott 17. mai!
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