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UTSKIFTING AV STOPPEKRANER
Styret har engasjert rørlegger som den siste tiden har skiftet ut alle stoppekraner i kjellerne.
Det står igjen noen hus, men arbeidet forventes avsluttet om kort tid.
UTEKRANER
De første frostnettene er like om hjørnet og vi ber derfor alle beboere om å sørge for at utekranen(e) i huset er tømt for
vann før vinterkulden for alvor setter inn.
RADON
Styret har besluttet å installere ventiler i dører i kjellerne i borettslaget. Dette er et enkelt tiltak for å sikre god
ventilasjon. God ventilasjon er et viktig tiltak for redusert radonnivå.
Ytterligere tiltak vurderes, men styret har foreløpig ikke besluttet andre tiltak iverksatt.
TREFELLING
Styret har notert alle ønsker om trefelling/beksjæring og vil gå en befaringsrunde sammen med trefeller.
Vedtak og kart som viser de aktuelle trærne følger dette skrivet.
Felling og beskjæring vil bli foretatt i perioden januar – februar 2015.
KOMPRIMATORBIL
Styret har som tidligere bestilt komprimatorbil for å ta i mot avfall fra husholdningene.
Dato for komprimatorbil er onsdag 29. oktober fra kl. 17.00.
DRENERING
Styret fortsetter arbeidet med drenering i borettslaget.
Neste hus som står for tur er Tyristubbveien 1 som hadde oppstart i uke 41.
FEIING AV PIPER
Styret varslet før sommeren at alle piper i borettslaget skulle feies. Styret har nå fått bekreftet at alle piper er feid.
NEDFALLSFRUKT
Det er observert rotter i borettslaget. Styret ber derfor borettslagets beboere om å fjerne nedfallsfrukt rundt husene.
MALING
Styret har registrert at grunnmurer, toppbord på og trapper ned fra verandaer fortsatt står umalt.
Det er den enkelte beboers ansvar å få malt dette.
Toppbord: Utendørs oljemaling, fargekode 0502-Y Egghvit (Jotun)
Trapp: Males i husets farge. Gult hus – Jyllandsgul (BY27 – Beckers), Rødt hus – Roskilderød (BY43 – Beckers), Grått
hus – S2500N (Jotun)
Grunnmur: Males med utendørs murmaling, farge standard hvit.
Utlegg for maling refunderes av styret ved innsending v original kvittering. Husk å oppgi navn, adresse og
kontonummer pengene ønskes refundert til.
STEARINLYS
Styret oppfordrer alle beboere om å vise forsiktighet og ikke forlate stearinlys uten tilsyn.

Vi ønsker alle beboere en fortsatt fin høst!

Styret

