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● HUNDEHOLD
Vi vil minne være beboere som lufter hunder, at det er båndtvang på borettslagets område hele året.
Det er noen som ikke liker å bli møtt av løse hunder, og noen er redde for hunder.
Vi vil også minne om at etterlatenskaper eter hunden skal plukkes opp.
● BESØK AV UØNSKEDE PERSONER.
Styret har fått en henvendelse fra en beboer som fikk besøk som ikke var ønsket og beskriver situasjonen
slik:
Midt på dagen i dag (19.01) var det en mann, ca. 40-50 år, trolig narkoman, som kom rett inn i leiligheten.
Heldigvis var min samboer hjemme og fikk stoppet vedkommende. Dette er en lite hyggelig opplevelse, og vi
oppfordrer alle til å låse både døren til leiligheten og se til at døren inn til oppgangen ikke står oppe mer enn
nødvendig.
● VASKERIET – VIKTIG INFORMASJON
For ombygging av vaskeriet til ny standard vil vi trenge 1-2 dager. Dette betyr at vaskeriet blir

stengt: Torsdag 18. og Fredag 19. Februar for ombygging.
Vaskeriet blir klart for bruk lørdag 20. Februar med de nye brikkene. Det betyr at disse må hentes hos
vaktmester i forkant, og det må betales inn et beløp slik at disse fungerer. Se bruksanvisningen og info fra
vaktmester. Vi ber alle som har tenkt å bruke vaskeriet om å hente de nye brikkene hos vaktmester.
Fra 20. Februar vil ikke de gamle vaskerikortene lenger fungere. Vi vil fra samme dato lese ut forbruket, og
dette vil bli fakturert den enkelte bruker.
Det vil også bli satt opp en «kortleser» på inngangsdøren til oppgangen i KS 6, slik at denne døren blir stengt
mellom kl. 1700 og 0700. Den kan åpnes med vaskerikortet, for dem som skal vaske etter kl. 1700.
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