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Betongrehabilitering – oppdatering

Parkering i disse tider

Markisene er tatt ned der stillasene er satt opp.
Dette skyldes at de kan bli skadet når stillaset er
montert og vi forsøker å åpne markisen.

Styret har som en del av rehabiliteringsprosjektet
avtalt at de som arbeider på stillasene og i kjelleren
kan parkere bilene sine på gjesteparkeringsplassen.

Arbeidet går som planlagt. Styret arbeider
kontinuerlig for å kunne gi deg god informasjon.

Det betyr at det kan bli fullt der på dagtid. Pass
derfor på at du som ikke kan benytte garasjen i
perioder, bruker den anviste plassen bak nr. 13-15.

Gladmelding:
Ny avfallsløsning begynner nå
Endelig kan vi ta i bruk de nye avfallskonteinerne.
Styret deler ut en spesialbøtte og poser for
matavfall, slik at vi kan begynne å sortere matavfall,
som er det nye i denne ordningen.
Alle konteinerne har lås, unntatt den for
glass/metall, som tilhører og er betalt av
kommunen. Samme nøkkel som for bommene.
Siste gang sekkene/beholdere hentes/tømmes skjer
denne uka. Har du behov for tømming neste uke, si
fra til styret v/Olav (9573 1793).
Nedgravde containere skal nå tas i bruk. De tømmes
slik:
Matavfall: Tømming hver 2.uke, første tømming i
uke 28.
Restavfall: Tømming hver 2.uke, første tømming i
uke 28.
Papir: Tømming hver 4.uke, første tømming i uke
30.
Plast: Tømming hver 4.uke, første tømming i uke
30.

Dårlig drenering i verandakassen?
Dersom du syns vannet ikke renner godt nok ut av
verandakassen, kan det være at hullet i
bunnen/slangen ut fra hullet er tettet med jord.
Benytt anledningen nå til å fikse dette: Grav rent
ned til hullet (cirka midt på kassen. Rengjør hull og
slange. Deretter legger du en fiberduk over hullet,
helst i hele verandakassens lengde, slik at jord ikke
renner ned igjen. Dekk til med lecakuler, som du får
kjøpt hos for eksempel Plantasjen.
Legg jord over og du skal kunne se slutten på
overfylt verandakasse.

KONTAKT STYRET
Spørsmål eller kommentarer? Kontakt oss:
postkassen utenfor styrerommet, e-post
styret@helgerudterrasse.no, eller snakk med
oss direkte.
Bruk også gjerne våre internettsider:
http://helgerudterrasse.no,

Gladmelding:
Ny el-avtale kutter regninga med kr. 90 000!
Styret har bytte energileverandør (strøm) og regner
med en innsparing per år på kr. 90 000,
sammenliknet med dagens avtale.

Med vennlig hilsen styret

