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Protokoll fra generalforsamlingen 24. mai 

Deles ut sammen med dette nyhetsbrevet. 

Male/vaske verandakassen? 

Det er en del av oss som har mose på 

verandakassen. Det sliter på betongen. Vi 

oppfordrer alle til å fjerne det. Stålbørste kan lånes 

fra vaktmester og maling kan også ordnes. 

Verandagulv  

Noen har ønsket å male gulvet på verandaen(e) i 

blokkene. Styret ber om at alle utsetter dette til vi er 

ferdige med betongrehabiliteringen. 

Lånt maling? Levér tilbake malingen kjapt 

Maling lånt fra vaktmester må leveres tilbake så fort 

som mulig. Det står andre i kø, og den ødelegges i 

sola. 

Male vinduer i sommer? 

Fortsatt har noen grønne vinduskarmer. 

Vaktmesteren har maling. Ta kontakt med han for å 

låne et spann. 

(Husk å levere tilbake med én gang du er ferdig, så 

andre får gjøre seg ferdig også) 

Lek i garasjen 

Fortsatt ses barn lekende i garasjeanlegget. De 

utsetter seg for fare, fordi bilene kan kjøre på de. Vi 

ber dere ta en prat med barna om dette. 

 

 

 

 

Garasjeportåpner  

Som de fleste vel har funnet ut av, må portåpneren 

holdes inne 2-3 sekunder for at porten åpnes. Det er 

prisen å betale for at vi har satt inn en ny 

nøkkelbrikkeåpner. 

Plastsøppelkonteiner 

De som henter plastavfall ber oss om å IKKE legge 

ting som 

 kosebamser 

 verandamatter 

 hundebæsjeposer 

oppi den. De som tømmer konteinerne plukker ut 

mattene, fordi de ødelegger maskinen. Kosedyr er 

av kunststoff, men ikke plast. hundeposer er 

restavfall og skal kastes i vanlig søppelbøtte/ 

søppelkonteiner 

Gladsak: Nedgravde konteinere på vei 

Nå er arbeidet iverksatt. Prosjektledelsen har vært 

på befaring og arbeidet med å velge gravefirma og 

leverandør av nedgravde søppelkonteinere er i gang. 

Postkassenøkler 

Når det gjelder postkassene, er det du selv som må 

skaffe ny nøkkel.  

Stansefabrikken tlf 4586 5935 kan lage, men de tar 

ca. 1500 kr.  

Det er muligens billigere å kjøpe ny lås hos f. eks. 

Låsesmeden selv og bytte. 

Mistet nøkkel? 

Vaktmesteren har et nøkkelknippe liggende. Ta 

kontakt med han for å få det tilbake. 
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Brannvern på 32 språk 

Sjekk informasjon om brannvern på ditt språk her:  

vibr.no/Artikkel.aspx?AId=2441  

 
Rydde etter grill gir trivsel for alle 

Vi har fått melding om at beinrester og annet etter 

grilling blir liggende på gresset. Dette lokker rotter 

og ser heller ikke særlig pent ut. 

Husk også at søppel ikke skal oppbevares på 

verandaen. Rotter og lukt kan bli uønskede 

resultater.  

På verandaene kan det kun benyttes gass/elektrisk 

grill. Kullgrill kan benyttes utendørs på gress eller 

terrasser ved rekkehus/tomannsboliger 

 

Vaktmesteren tar ferie 

 

Tor Oskar har ferie 04.07 - 24.07 

Han vil ikke være tilgjengelig i denne perioden. 

Kontakt én av oss i styret om det er noe som haster. 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer! 

 

 

Kontakt styret 

Har du spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å 

kontakte oss. Bruk postkassen utenfor styrerommet, 

e-post smk13-67@hotmail.com , eller snakk med 

oss direkte.  

Vi arbeider sammen for felleskapets beste. 

Bruk også gjerne våre internettsider: 

http://helgerudterrasse.no, hvor du finner god og 

viktig informasjon for deg som beboer.  

Med vennlig hilsen styret 
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