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Altaner:
Nå når det meste av lauvet har falt fra
trærne må alle sjekke at nedløpet fra
altanen ikke blir tilstoppet, slik at det blir
unødvendige lekkasjer. Sjekk også
takrenner der du lett kommer til.
Rake lauv:
Fellesdugnaden er over for høsten, så nå
er det opp til hver enkelt beboer å fjerne
lauv rundt eget hus. Gjør det før det blir
sleipt og glatt.
Utelys:
Husk utelys i smauene i mørketiden
Strøing når det blir glatt
Høsten er kommet, og plutselig er det et
tynt islag i smauet ditt. Orienter deg om
hvor nærmeste kasse med strøsand og salt
er, og strø utenfor ditt hus, og kanskje
foran naboen også? Hvis strøkassen blir
tom, gi beskjed til sonelederen din.
Borettslaget har avtale med et firma om
strøing opp til løen, men i smauene er det
beboerne selv som må strø.
Flagging i borettslaget
Grendanytt har tidligere etterlyst om noen
ønsker å være ansvarlig for flagging i
borettslaget utenfor løen. Ingen har meldt
seg. Løekomiteen vil derfor ta ansvar for
flagging 1. og 8. mai + 7. juni. 17.mai tar
miljøstafetten ansvaret. Dersom noen
ønsker flagging andre dager, kan
løekomiteen vise hvor flagget ligger, men

en må selv heise og fire flagget etter
gjeldende regler for flagging.
Rehabilitering
Nå er siste container med dører og
vinduer kommet, så
rehabiliteringsprosjektet går mot slutten.
Sykdom har forsinket prosjektet i det siste,
så sluttdato kan vi ikke si på nåværende
tidspunkt.
El-billading
Styret har lenge hatt elbilparkering på
dagsorden. Det kommer stadig nye, bedre
og billigere løsninger på markedet, men nå
ser vi at det haster å få ordnet dette. Det
vil komme mer informasjon i nærmeste
fremtid, både om løsninger, egenbetaling
og forbud mot lading utenfor eget hus.

Kjøring inne i Grenda
I løpet av de siste årene har det blitt mye
kjøring inne i borettslaget. Eierne av elbiler har fått dispensasjon til å lade inntil
borettslaget får egne ladestasjoner. I
tillegg er det litt for mange andre biler
som kjører inne i boområdet. Styret ber
alle, som av ulike årsaker må kjøre, om å
ta hensyn til barna våre – vi har ingen å
miste. Derfor: Kjør i gangfart!
Oblat i bilen
Styret minner bileierne om å sjekke at
oblatene ligger synlig i bilen, både når
egen bil står parkert, eller hvis man har
leiebil
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