Februar 2019
INFORMASJON FRA STYRET OG DRIFTSKONTORET
SØPPELSJAKTER – AVFALLSHÅNDTERING
Driftskontoret minner beboerne på at det kun er lov til å kaste rest- og matavfall i
søppelsjaktene. Papir, glass og metall skal resirkuleres og leveres i egne containere
ved enden av tre-garasjene.
Maling, oljerester, filler og kluter som inneholder brannfarlig avfall må leveres på
miljøstasjon. Hjelp til med å holde det pent og rent ute. Søppel og avfall skal kastes i
søppelkassene. Husk å stenge sjaktluken etter bruk slik at det ikke blir sjenerende
lukt i fellesarealer.
LADING FOR EL-BILER
Oppgradering av el-anlegg og tilrettelegging for ladning av elbil er godt i gang og i
rute i forhold til framdriftsplanen. Foreløpig anslag mtp tilgjengelighet for etablering
av ladeuttak for plasser inne i garasjeanlegget, er juni 2019. Plassene ute kan ta
noe lenger tid. Mer informasjon om dette kommer.
BALKONGER
Se til at utløpsrøret er åpent når snø og is smelter, slik at vann ikke trenger inn i
boligen.
STØY
Driftskontoret og styret mottar til stadighet henvendelser fra beboere som er plaget
av forstyrrende støy og adferd. Dette i forbindelse med oppussing av leiligheter mv.
utenfor tillatt tidsrom for slike arbeider, og oppstilling av kjøretøy utenfor
inngangspartiene. Husk at det kun er tillatt med kort stans utenfor inngangene.
Vi minner om husordensreglene:
Nødvendig banking, hamring og lignende må utføres så hensynsfullt som mulig, og
ikke før kl. 08.00 og ikke etter kl. 21.00 på vanlige hverdager, og på lørdager ikke
etter kl. 17.00. På søn- og helligdager er slik støy selvsagt forbudt. Hobbyvirksomhet
og hjemmearbeid som medfører sjenerende støy er likeledes forbudt. I tiden fra kl.
22.00 til kl. 06.00 skal det være ro i leiligheten.
Styret og driftskontoret følger opp brudd på husordensreglene.

VASKERIER
Vennligst respekter husordensreglene for bruk av vaskeriene, lås skal være på
tavlene i vasketiden, foreta renhold etter bruk som angitt på oppslag i vaskeriet.
FEIING
Det er planlagt vårfeiing av garasjeanlegget og uteområdene fra 9. – 11. april 2019.
Nærme info og oppslag kommer.
HENVENDELSER TIL STYRET
Styret minner om at alle klager skal være saklig og skriftlig. Klager skal behandles
på styremøte før tilbakemelding kan gis. Henvendelser til styret rettes igjennom
driftskontoret.
Ved henvendelser til styret er det fint om dere oppgir adresse, leilighetsnummer og
telefon.
STYRETS MØTEPLAN FREM TIL GENRALFORSAMLINGEN
 19. mars 2019
 23. april 2018
GENERALFORSAMLING
Generalforsamling avholdes 30. april kl. 18.00, i matsalen på Tveita Skole.
DØRMATTER
Driftskontoret vil minne beboerne om at dørmatter ikke skal legges utenfor dørene i
korridoren, men være inne i boligen.
PRIVAT CONTAINER OG I-SEKK
Privat utsett av container og i-sekk skal avtales med driftskontoret før de blir satt ut.
Det er ikke tillatt å la disse bli stående ute i lengre tid, de skal fylles og fjernes i løpet
av 48 timer. Brudd på dette vil medføre fjerning for eiers regning. Mellomlagring av
avfall i garasjeanlegget etter oppussing er ikke tillatt.
BENKER LANGS FORTAU
Benkene langs fortau vil bli satt tilbake når arbeidet med rehabiliteringen av fortauet
er ferdigstilt, antatt ferdigstillelse er juni 2019.
Med vennlig hilsen fra
Styret og driftskontoret

