Nytt fra styret i Helgerud terrasse borettslag – august 2022
Vaktmesteren har sommerferie

Det blir derfor redusert vaktmestertjenester i tre
uker fra mandag.
Åke i nr 19 vil fra 1. august arbeide i 25% stilling
som vaktmester. Preben fungerer i de resterende
25%. Åkes arbeidsoppgaver utføres i hovedsak på
ettermiddager, men også om morgenen
(hovedsakelig snømåking)

KUN grønne poser skal brukes til matavfall. Nye
poser henter du ved styrerommet i garasjen.
Pappesker MÅ skjæres opp

På bildet ser du hvordan det IKKE skal gjøres.
Dette må vaktmester slippe å bruke tida si på.

Det betyr at tilgjengeligheten på dagtid blir noe mer
begrenset framover, også etter ferien.
Husk at vaktmesteren og styret har fri i helgene. Har
du behov for å låne utstyr eller leier tilhenger, må du
avtale dette på hverdager for å være sikker på å få
gjort det du skal.
Søppelhåndtering

Det er viktig at alle sorterer riktig. Sender du barna
for å kaste søppel, husk at du som voksen er
ansvarlig for at de legger ting riktig.
Forrige uke måtte borettslaget betale 2600,- kr. for
ekstra tømming av søppel. Kommunen godtar ikke
å hente matavfall om det ligger andre ting der.
Papp SKAL skjæres opp før det legges inn i
konteineren. Vis hensyn til andre beboere og
vaktmesteren.

Nytt fra styret i Helgerud terrasse borettslag – august 2022
Parkeringsreglene – en påminnelse

Vi minner på nytt om parkeringsreglene.
De finner du på våre nettsider:
https://helgerudterrasse.no/lover-ogvedtekter/parkeringsbestemmelser/
Styret får kommentarer på at enkelte
beboere lar bilen stå i mange timer
inne på området lengre enn de tre
timene parkeringsreglene tillater.

Vi går ut fra at du gjør det..
Dette er styrets måte å nå deg på med
informasjon vi mener er viktig for deg å
vite om det som skjer i borettslaget.
Det er derfor lurt å lese det som står
her, så du ikke blir overrasket når noe
skjer.

Husk at du risikerer bot om du gjør
dette. Det vil i så fall ikke ha noen
hensikt å klage til styret eller
parkeringsselskapet over dette.
Du kan heller ikke klage, dersom
styret på eget initiativ ber parkeringsselskapet
håndheve regelverket mer aktivt enn de gjør nå.
Styret utvidet parkeringsmuligheten
inne på området for å gi deg god tid
til å pakke bilen ut/inn ved ferier eller
liknende. Om misbruket av regelen
fortsetter, vil styret ta opp saken til ny
vurdering, med innstramming som
mulig resultat. Misbruk av regelverket
av én, kan altså bety dårligere tilbud
for alle.
Husk at andre parkeringsselskaper
krever vesentlig kortere parkering inne på området
for å ville ta oppdrag hos oss. Alle gjør derfor seg
selv og alle andre en tjeneste ved å følge regelverket.

Kontakte styret?

Bruk e-post: styret@helgerudterrasse.no. Her når du
alle styremedlemmene på én gang. Vanligvis er det
styreleder/nestleder som svarer deg.
Vaktmester – kl 08-16: Tlf. 9300 2149.

