Desember 2018
Atter et år er snart omme…
Julen står for dør og nyttår nærmer seg med
stormskritt
Styret ønsker å minne om bytte av
røykvarslerbatteri og kontroll av
slukkemidler..
Vi har fått inn under halvparten av
svarslippene. Vi hadde håpet at flere så
viktigheten av dette og fulgte opp
oppfordringen.
Kong Vinter
Med fjoråret fremdeles friskt i minne så ønsker
vi å minne om følgende:
- Beboere oppfordres til å ta initiativ til å måke
rundt postkassestativ og søppeldunkene.
- Vis også hensyn til naboenes planter, ikke legg
snøen over hekkene, plantene tar skade av
trykket. Husk at snøen også inneholder
strøsand, noen man vil unngå å få i
blomsterbed eller utover plenene.

Dører
Arbeidet med utbytting av slitte dører er
dessverre blitt utsatt. Vi har purret opp
håndverker, men pga. leveringstid på dørene så
har det ikke blitt noe dørbytter der dette er
nødvendig. Vi håper det blir en løsning rett
over nyttår
Canal Digital
Canal Digital ønsker å ta en gjennomgang med
styret rett over nyttår om hvordan overgangen
har gått. Styret oppfordrer dere til å sende oss
en e-post hvis dere har noe å klage på og som
dere gjerne vil dele.
Styret har hatt en del saker å jobbe med i år
også, veisaken er vel den utfordringen som har
gitt oss mest hodebry og frustrasjon siden vi
alle er avhengige av både trygge veier og
fungerende gatelys. Men vi gir oss ikke.

- Firmabiler ol. SKAL parkeres ved
garasjeanleggene.
- Har man mer enn 2 biler i husholdningen så
unngå å sette alle bilene på felles plasser inne
på området da vi har begrenset plass.
- Biler skal IKKE parkeres i innkjørsel til 8manns boligene.
- Brøytemannskaper og utrykningskjøretøyer
trenger 3m veibane. Parker smart, så unngår vi
skader.
Dørvedlikehold:
Vi savner fremdeles 8 bøtter.
Kan dere som sitter med bøttene sende en sms
til 45 44 17 44, så kommer vi og sanker dem inn.
Jeg regner med at det ikke blir utført
vedlikehold i vinter, så da kan vi heller
oppbevare dem samlet på ett sted.

Styret ønsker å takke dere alle for et hyggelig
år, vi håper at dere finner tid til å hygge dere i
julekaoset som til tider kan «ta litt av»
Ta vare på hverandre og vis hensyn 😊

Vårt neste styremøte er 22. jan 2019

Dem beste ønsker for julen og det
nye året
Kjell-Arne Bastiansen
Styreleder
Pssst:

Husk at vi bor tett, det er ikke alle som
syns det er kjekt med bassdunk hele
dagen eller at musikk på nattestid er
passende…..

