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Uteliv 
Det er endelig sommer og tid for uteliv på balkongene og uteplassene. For at vi alle skal 
få en hyggelig utetid er det viktig å ta hensyn til naboene med tanke på grilling, røyking 
og musikk på balkongen. Husordensreglene gjelder selv om det er sommer, og det skal 
være alminnelig ro i borettslaget etter kl. 23. Du kan gjerne grille på balkongen, men du 
må da bruke elektrisk grill eller gassgrill. Det er ikke lov å bruke kullgrill eller engangsgrill. 
Vi ber om at et ikke brukes engangsgriller på gressplenene eller ved lekeplassen. Du kan 
få maling til å friske opp trepanelet på balkongen av vaktmesteren.  
 
Lån bort parkeringsplassen din i sommer 
Styret vil oppfordre beboere med parkeringsplass til å låne bort plassen til en nabo, 
dersom du ikke skal bruke den i sommerferien. 
 
Teglverksdammen 
Dammen har blitt et fint uteområde, men det er foreløpig dessverre ikke rent nok vann til 
at man kan bade i den. Dammen er per i dag for næringsrik og på sommeren kan vannet 
være grønt av alger, og det kan danne seg belter av grønske på overflaten. Kommunen 
oppfordrer derfor til ikke å mate fuglene.  
 
Kontakt med styret 
Styretelefonen og e-posten til styret og vaskeriet vil være betjent i hele sommer, men det 
er ikke sikkert e-postene blir sjekket like ofte som vanlig i juli. NB: Styretelefonen kan 
dessverre ikke motta SMS-meldinger. 
 
Innbrudd i kjeller 
Vi har dessverre hatt innbrudd i flere blokker den siste tiden. Vi har i etterkant av dette 
sett på ulike tiltak. Securitas kommer til å kjøre ekstra runder i borettslaget på nattestid, 
og Bent har utbedret låser der vi har fått beskjed om at det har vært problemer. Vi ber 
om at alle er oppmerksomme på hvem man slipper inn i oppgangen og at dørene 
holdes låst til enhver tid. I blokkene med garasje bes det om at sikkerhetslåsen øverst 
på døra benyttes. Dersom det er ønskelig kan det også settes inn fastmonterte 
sykkelstativ i sykkelrommet, slik at man kan låse syklene her. Gi beskjed til styret dersom 
du ønsker det i din blokk.  
 
Markiser og persienner 
Borettslaget har avtale med Lady Persienneindustri AS om å levere markiser og 
utendørs persienner som vil sørge for et helhetlig uttrykk. De tilbyr også ulike løsninger 
for solskjerming, både med tanke på lys og varme. Se nettsidene til borettslaget for 
kontaktdetaljer. 
 
 

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


