
 

 

 
Cannabis 
Det har kommet klager på lukt fra hasj og/eller marihuana fra flere balkonger og uteområder i borettslaget. Slik 
røyk kan gi en kraftig lukt som er svært generende for naboene. Cannabis er ulovlig, og bruken vil bli 
politianmeldt. 
 

 
Avfall 
Søppel skal IKKE settes utenfor avfallsbrønnene. Hvis det er fullt i brønnen, må du ta med søppelet til en annen 
brønn. Alt stort avfall som ikke går i brønnene skal enten leveres på avfalls/gjenbruksstasjon eller kastes i 
container når de settes ut vår eller høst. Slikt avfall skal IKKE mellomlagres i oppgang, loft eller kjeller. 
 

 
Container 
Container kommer mandag 14. oktober. På grunn av nye regler fra 1. september kan vi ikke lenger levere avfall 
i sorte søppelsekker. Alle søppelsekker må være gjennomsiktige og farlig avfall som maling og elektronikk må 
leveres i egne containere som står utenfor Joker. Det koster borettslaget mye å kvitte oss med avfall som ikke 
levers på riktig måte. 
 

 
Lagring i oppgangene 
Vi minner om at oppgangene IKKE skal brukes til lagring av noe slag. Dette gjelder også sko, paraplyer, 
barnevogner og søppelposer. Oppgangene er fellesområder, så vis hensyn til naboene. 
 

 
Fyring 
Det nærmer seg fyringssesong. 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 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 leilighet eller inn i de andre leilighetene som deler skorstein med deg.  
 
Derfor er de viktig å: 
 

 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 
trekken/suget i skorsteinen. Det vil i praksis si at ventilene på̊ yttervegg må̊ 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 for andre. 
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