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Styret

●

RADONMÅLING
Som informert i separat skriv, skal vi sjekke Radonnivået i alle leiligheter i 1. etasje i borettslaget.
Dette er et pålegg fra det offentlige som skal gjennomføres. Svaret på målingene vil gi oss en
pekepinn på hva som må gjøres for å få eventuelle høye verdier ned på et forsvarlig nivå. Vi ber
derfor at dette tas på alvor og at sporfilmene blir plassert slik instruksen foreskriver.

●

FELLESVASKERIET
Vi ser at kostnadene for drift av vaskeriet er høye, og at det vi tar inn ikke på noen måte dekker
disse. Styret har derfor bestemt at prisen for å bruke vaskemaskinene og tørketromlene økes til et
nivå som står mer i samsvar med kostnadene. Dette økes fra 1. Desember 2015.
Vaskemaskin ny pris blir kr. 22,00
Tørketrommel ny pris blir kr. 22,00
Stor vaskemaskin ny pris blir kr. 62,00
Det er også bestemt at vi bygger om vaskeriet på en slik måte at det blir brukt vaskerikort som
inneholder penger, slik at vi ikke i ettertid må lese ut forbruket, fordele og belaste dette på de neste
6 måneders husleie. Det systemet vi har i dag er både tungvint og kostbart. I det nye systemet ligger
det, at man selv kan sette penger inn på kortet, og bruke dette så lenge det er penger på det.
Brukerne kan selv fylle kortet når det er behov for det.
Vi kommer med mer info når dette er klart.

●

SØPPEL
Vi ser oss igjen nødt til å komme med en oppfordring til at søppel IKKE skal settes ut mellom
søppelskurene, eller noe annet sted for den saks skyld. Vi opplever nå at ting som skal kastes i
komprimatorbilen settes ut uker før denne kommer.
Den søppel som du ikke ønsker å ha i egen leilighet eller kjellerbod, er det god grunn til å tro at
naboen heller ikke vil ha stående utenfor sin oppgang eller på grøntarealet!
Når noe skal kastes i komprimatorbilen, sett det ut høyst kvelden før eller samme dag som den
kommer, og vær tilstede for å kaste det opp i bilen.

●

JULEGRANSTENNING
Det blir et arrangement i forbindelse med tenning av juletre på 1. søndag i advent, 29. November.
Dette blir i kvartal 5 Øvre, se oppslag ved vaktmesterkontoret for ytterligere informasjon.

●

JULETRÆR
Etter jul vil det være mulig å bli kvitt juletreet ved å legge det ved enden av fyrhuset, slik det har
vært de senere år. Vi presiserer at dette bare gjelder juletrær, ikke annen søppel!

