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Fra arbeidet i styret
Nå er prosjektene for 2012 fullført og budsjettet for
2013 er godkjent.
Blikkenslageren er ferdig med arbeidet som bestod i å sette opp nødvendige snøfangere, skifte
ut skadde takrenner og nedløp, og å montere noen
nødvendige beslag på takene på Mira-2 husene.
Om noen av dere har reklamasjoner omkring dette,
så vær vennlig å ta kontakt med styret.

Litt om planene for neste år.
Endelig skal vi få lekeplassene sikkerhetskontrollert og oppdatert. Det betyr bytting av sand, noe
endringsarbeid og enkelte utskiftinger /nye lekeapparater. Vi har inngått avtale med firma som har
kompetanse på lekeplasser. Dette ser vi fram til.
Det har vist seg at arbeidet som ble gjort under
malerarbeidet i 2009 var av meget dårlig kvalitet.
Noen hus ble delvis malt om i 2011. Men det blir
også nødvendig å male om enkelte hus til neste
sommer. Det er allerede inngått avtale med malerfirma om jobben.

Postkassestativene
Lokkene på mange postkasser har begynt å gå i
oppløsning. Vi har derfor bestilt nye lokk fra snekkerbedriften som lager dem. Vi sørger for å få dem
skiftet ut i forbindelse med vårdugnaden.

Vinter, snø og parkering
Med vinter kommer snø, og den må ryddes bort fra
veiene i borettslaget. Det gjelder også fra parkeringsplassene. De må selvfølgelig også kunne brukes
om vinteren. Men vi ber dere om ikke å ha biler
stående som om de var i vinteropplag på P-plassene. Det fører i så fall til at snøbrøyterne ikke kommer
til og med dårlig fremkommelighet som resultat.

Juletid og brannvern
Med mange levende lys er julen en risikotid for
brann. Derfor en liten formaning til oss alle: Gå
aldri fra levende lys i et rom! Ikke bruk brennbare
lysmansjetter. Skaff en boks med slukkeskum (anbefalt av brannvesenet!) som kan stå i nærheten
når dere bruker levende lys. Ha et lokk ved siden
av når du varmer fett til smultringer og lignende.
Legger du lokket over gryten, slukker du lett en
eventuell brann. Sjekk også gjerne røykvarslerne
en gang til og snu pulverapparatet så du hører pulveret inni.

Styret ønsker alle beboerne
i borettslaget en gledelig jul
og et godt nytt år!

