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Hilsen fra  
Hilsen fra Mia, Henriette, Kristin, Ingrid og Karine 

 

 
 
Container 
Containere blir satt ut tirsdag 9. april. Containere plasseres som vanlig rundt om i 
borettslaget på morgenen og hentes dagen etterpå. Containerne må ikke benyttes til å 
kaste hvitevarer, el-artikler, bildekk eller maling. Borettslaget må betale dyrt når slike ting 
kastes i containerne!! Det vil bli satt opp egne containere for el-artikler og maling/farlig 
avfall utenfor garasjen til vaktmesteren, ved siden av Joker. 
 
Vi minner også om at vi har to Fretex-containere i borettslaget. Disse kan brukes både til 
klær og til alle former for tekstiler, også de klærne som er ødelagte. 
 

Ruskenaksjon 
Årets ruskenaksjon finner sted torsdag 25. april, kl. 15-19. Alle tar i et tak foran 
oppgangen sin, rundt blokken og på fellesområdene. Bedene blir tatt av gartner utenom. 
Rive, kost, spade og søppelsekker kan lånes hos vaktmesteren i nr. 39. 
Etter dugnaden serveres det is, brus og pølser til små og store barn hos vaktmesteren. 
Vel møtt! 
 

Flaggheising 17. mai 
Klokken 07.30 ved flaggstanga nedenfor Vaskeriet spiller Hasle Brass fanfare og får oss i 
skikkelig 17. mai stemning. De vil også spille noen marsjer etter flaggheisingen. Ta på 
finstasen og møt opp for å få en flott start på dagen! 
 

Oppbevaring av gjenstander i fellesarealer 
Vi minner om at det ikke er lov å hensette gjenstander i fellesarealene på loft og i kjeller. 
Dersom dere må lagre noe der i en kortere periode, skal dette avklares med vaktmester. 
Gjenstander hensatt i fellesarealene kan bli kastet uten forvarsel.  
 

Støy 
Vi ser av rapportene fra Securitas at svært mange utrykninger er på grunn av støyklager 
fra nabo. Det er viktig at vi alle viser hensyn til at vi bor tett og at man holder støynivået 
på et fornuftig nivå. Selvfølgelig skal man kunne leve normalt, så noen lyder må vi regne 
med, men husk at det er stilletid etter kl 23. Minner også om at det ikke bare er musikk 
som er støyende; dataspilling, tramping i gulv og høylytt prating på verandaen kan være 
svært forstyrrede.  

Vår 2019 




