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Røykvarslerdagen 1. desember
1 desember er dagen for å bytte ut batteriene i røykvarsleren. Batteriene må byttes 
en gang årlig. Har du flere røykvarslere, må alle batteriene byttes.

Brannvern 
Dette er en påminnelse på at brann utstyr må sjekkes i boligen din. Dette er en del 
av borettslagets HMS internkontroll. Det nærmer seg jul og derfor ekstra viktig å 
tenke brann sikkerhet. Vis aktsomhet og ikke gå fra levende lys.
Det er ellers årstid for levende lys og pynting til jul. Forlat aldri hjemmet ditt uten å 
sjekke at levende lys er slukket. Bruk kun godkjente skjøteledninger. 

Port åpner for garasjeportene i fellesgarasjene
Det er utlevert port åpnere (brikke/nøkkel) til fellesgarasjene. Det er 1 stk til hver 
bolig. Hvis en ønsker flere, må en kontakte Port Teknikk, Stavanger for å kjøpe 
flere. Informasjon finnes på hjemmesiden www.solaasen-brl.no under «praktisk 
informasjon» og nøkler.

Sand til strøing
Da det er tid for temperatur skiftninger, og det kan være glatt, så står det sand i 
kjellere og garasjen som alle kan benytte seg av. Det er også satt ut bøtter i 
posthusene. Ønsker en å ha noe sand stående ved egen trapp så kan en bare 
forsyne seg. Vaktmester fyller på sand etter behov.

Oppbevaring av dekk i garasjen
Minner om at det kun er lov å oppbevare 1 stk dekkskift ved din parkeringsplass i 
garasjen (det vil si kun 4 dekk). Alt annet må en oppbevare i bod eller andre steder.

Mus, rotter og fugler.
I henhold til ordensreglene skal ikke mat settes ut på borettslagets område da det 
lett kan tiltrekke seg rotter og mus til boligene. Mating av fugler bør derfor foregå 
utenfor borettslagets område.
Unngå også å sette søppelposer utendørs for «oppsamling» før en skal gå til 
søppelcontainerne. Dette samler i tillegg større fugler.
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Ulovlig kjøring og parkering i borettslaget          
Ved innkjørselen i borettslaget står det trafikk skilt som viser at innkjøring er 
forbudt for kjøretøy mellom 23:00 og 06:00
Igjen ber vi alle respektere trafikkreglene. 
Dette gjelder både beboere og besøkende.  
Styret registrerer at flere parkerer foran inngangspartiene til alle blokkene og i midt 
i svingen inn til feltet. Alt dette er ulovlig. 
Stavanger Parkering kontrollerer jevnlig området her og gir bøter.

                                            

Henting av juletrær
Det vil bli sendt ut SMS over nyttår når juletrær hentes av Stavanger Kommune.

Informasjon om borettslaget
Vi minner om at det er  mye informasjon på hjemmesiden www.solaasen-brl.no 

Styret ønsker alle 
en riktig god jul 
Og godt nyttår!


