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Dugnad 12. oktober 

Se etter oppslag for arbeidsoppgaver. 

Det har vært foreslått å holde dugnaden på en 

ettermiddag i stedet, da oppmøtet de siste gangene 

har vært litt mindre enn en kunne håpe på. Styret 

syns det er verdt å prøve ut, så vårdugnaden neste år 

vil bli holdt på to ettermiddager i løpet av én uke, 

som en prøve. 

Status rehabiliteringsprosjektet 

Det har tatt noe lengre tid enn planlagt, men nå er vi 

klare til å hente inn tilbud fra entreprenører. 

Sykkelskuret ryddes – ta vare på sykkelen din 

Sykler som er tydelig ødelagte eller ikke har vært i 

bruk på lang tid, vil bli sendt til Mølla 

gjenbrukssenter etter dugnaden. Sett derfor navn på 

sykkelen din nå. 

Utekran og frost  - høstløv og veranda 

Du som bor i rekkehus bør nå tenke på å stenge av 

utekrana. Det er ikke lenge før frostnettene 

kommer. 

Høsten er her, - husk å rense verandaslukene. 

Noen sliter med å gå til søppelkonteinerne. 

Søppelkassene som står rundt om i borettslaget 

fylles ofte opp med pizzaesker og søppelposer med 

søppel som skulle ha blitt kastet i konteinerne våre. 

Det skaper unødig arbeid for vaktmesteren, som har 

nok av andre oppgaver å ta seg av. 

 

 

 

Hold trappeoppgangen ryddig 

Dette er en oppfordring til deg som har 

barnevogner stående nede i trappeoppgangen. 

Dersom den ikke lenger er i bruk, må du sette den i 

boden din eller et annet sted. Husk også at 

sparksykler ikke skal slenges fra seg i oppgangene. 

Ved brann kan man snuble på dem når man skal 

fort ut. Vanlige sykler skal under ingen 

omstendighet stå inne i oppgangene. Bruk egen bod, 

sykkelboden, eller stativene ute. 

Ingen parkeringsplass 

Styret har merket seg at noen setter bilen sin på 

asfalten der papirkonteinerne sto før. Dette er ingen 

parkeringsplass og styret bruker plassen til blant 

annet å deponere snø om vingteren og til å sette 

konteineren vi leier inn til dugnaden. Bruk derfor 

din egen parkeringsplass eller gjesteparkeringa. 

Tenk sikkerhet – hold ytterdøra låst 

Inngangsdørene til blokkene står av og til oppe. 

Husk at uvedkommende da lett kommer seg inn. 

Hold dørene låst! 

 

 

Kontakt styret 

Har du spørsmål eller kommentarer, ikke 

nøl med å kontakte oss. Bruk e-post 

styret@helgerudterrasse.no , eller snakk 

med oss. Med vennlig hilsen styret 

mailto:styret@helgerudterrasse.no

