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Containere 

Onsdag 10. oktober blir det plassert ut containere i borettslaget. 

Det vil også bli plassert ut egne containere til hvite- og brunevarer og kurver til 
maling/farlig avfall. Disse blir satt til høyre for butikken. Alle containerne blir stående fram 
til dagen etter, så vi håper mange benytter denne sjansen til å rydde på loftet og i kjelleren.  

Det vil ikke være noen eksterne som kommer og rydder i fellesarealene denne gangen. 

Lagring i fellesområder 
 
Vi minner om at hverken oppgangene eller fellesarealene på loft og i kjeller skal brukes 
til lagring av noe slag. Barnevogner settes på dedikerte steder som under trappehus 
eller ved syklene i kjeller.  
 
Ta kontakt med vaktmester dersom du har ekstra behov for å lagre noe som ikke får 
plass i boden i en kort periode. Hvis du ikke har tillatelse vil tingene bli fjernet. 

Fyring 

Nå blir dagene kalde, og mange bruker ildstedene sine. Da er det viktig å huske på at 
skorsteinen er felles for blokken og at fyringen kan påvirke de andre leilighetene. Når 
du fyrer, trekkes luft fra leiligheten inn i ildstedet og går opp i pipen som varm luft og 
røyk. Hvis det ikke er nok tilførsel av frisk luft til leiligheten, kan det skapes et 
undertrykk som fører til at røyk slår inn i din egen - eller i andre leiligheter som deler 
skorstein med deg.  

Derfor er dette viktig: 

 Ha åpne ventiler i leiligheten. 
 Ventilenes størrelse/antall må være riktig dimensjonert for ildstedet. 
 Ventilasjonsanlegget må være justert slik at det aldri oppstår undertrykk som er 

sterkere enn trekket/suget i skorsteinen. Det vil i praksis si at ventilene på 
yttervegg må være åpne i hele fyringssesongen. Dette gjelder alle leiligheter, 
også selv om man ikke fyrer selv. 

 Trekkregulatorer og/eller peisspjeld må være stengt der det ikke fyres. Dette for 
å hindre ujevnt/dårlig trekkforhold. 

 
Vi ønsker dere alle en riktig god høst! 
 
Hilsen Mia, Kristin, Karine, Ingrid og Henriette 


