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Maling av borettslaget 
Malejobben er nå sterkt forsinket i 
forhold til den opprinnelige planen. Det 
gjenstår en god del arbeid når det 
gjelder flekking og fjerning av søl.   

På grunn av at vi går inn i en kaldere 
årstid, vil det bli vurdert om arbeidet 
skal stanses for så å bli tatt opp igjen til 
våren. Vi har løpende dialog 
med maleren om 
fremdriften. Styret vil i 
samarbeid med NitBo 
følge opp tett når 
det gjelder 
utestående 
arbeider.  

Det vil snart bli gjennomført en 
sluttbefaring for de som har malt selv. 
Denne vil bli gjennomført av en maler 
og en teknisk konsulent fra NitBo.  

Lekeplassene 
Det har vært gjennomført en 
sikkerhetssjekk av alle lekeplassene i 
borettslaget. Rapporten har gitt en del 
pålegg som må utbedres.  

Skliene i borettslaget utgjør i følge 
rapporten en fare. Styret har derfor 
besluttet å stenge samtlige sklier 
inntil videre. Informer barna om at de 
ikke må bruke skliene.  

Styret og miljøkomiteen vil i samarbeid 
gjennomføre en dugnad for å utbedre 
påleggene i rapporten.  

Viktig å huske 
Vi går nå inn i en kaldere årstid med 
frost om nettene og mer bruk av 
stearinlys og varme. 

Vi vil minne alle om følgende:  
 Koble vannslange fra utekran. 
 Skifte batteri på røykvarsleren, samt 

gjennomføre test på røykvarsleren. 
 Vende brannslukningsapparatet et 

par ganger og sjekke manometeret. 

Parkering 
Vi vil henstille alle til ikke å parkere 
utenfor oppmerkede plasser.  

De fleste har biloppstillingsplass i 
innkjørselen. Til de som har to biler 
henstiller vi til å bruke denne, og ikke 
gjesteparkeringsplassene langs veien.  

Hundehold 
Styret får fra tid til annen klage på 
hundehold i borettslaget. Borettslagets 
vedtekter tillater hundehold, men styret 
skal ha en søknad om dette. Dette 
gjelder også hvis man anskaffer flere 
dyr.   

Så lenge hundeholdet gjøres på en 
fornuftig måte, og ikke er til sjenanse 
for naboene, vil det som 
regel ikke by på noen 
problemer.   


