September 2020
Hei alle sammen
Her er litt informasjon og noen oppfordringer.


Varmekablene i garasjenedkjøringen er ganske skrøpelige og modne for utskifting. De
ble sist reparert i fjor vår. For å sikre oss mot svikt til vinteren anlegger vi nye nå i høst.
Samtidig legger vi ny avrenningsrist og asfalterer hele gårdsplassen ovenfor risten. For de
av oss som benytter bil – og det er vel de fleste – medfører dette noen praktiske ulemper
ved at garasjenedkjørselen vil være stengt mens arbeidet pågår. Tidspunkt for arbeidene
er ikke klart enda, nærmere informasjon følger så snart datoen er satt.



I høst henter vi også inn tilbud på ladeinfrastruktur for el-biler med tanke på installasjon
neste år. Infrastrukturen legger noen føringer på hvilke typer ladestasjoner som kan
benyttes. Mer informasjon kommer når leverandør er valgt. Kontakt gjerne styret allerede
nå de av dere som planlegger å installere egen ladestasjon i løpet av de neste 6 – 12
månedene.



Balkonger og terrasser. I år har vi inngått avtale med gartner om vedlikehold av
hageområdet rundt hovedinngangen. I tillegg til Toms utrettelige innsats, kommer nå
Martin fra firmaet EVAT fire ganger i året, to ganger på våren, en gang i løpet av
sommeren og en gang på høsten, for å sørge for at planter klippes og ugress fjernes. Vi
håper alle legger merke til at ‘hagen’ nå er ryddig og velholdt.
Dessverre kan ikke det samme sies om deler av ‘hageanlegget’ på perrong-siden. Vi vil
derfor henstille, spesielt til de som bor i 2.etg. med store blomsterkasser på balkongene,
om å bidra til at bygget, også på perrongsiden, ser velstelt og presentabelt ut.
For de som ikke føler at de ikke har den nødvendige kunnskap eller interesse for
balkongkasser kan gartner Martin være behjelpelig med råd og hjelp.
Som alle kjenner til (!) inneholder våre vedtekter og ordensregler klare krav til byggets
eksteriør, for eks. til fargevalg på parasoller, markiser og til beplantning og vedlikehold
på balkonger og terrasser.
Eiere og leietagere oppfordres til å rydde opp i balkongkassene på perrong-siden slik at
bygget fremstår slik vi ønsker å se det.
Høsten er en fin tid til å klippe og rydde opp i grønne planter. Sommer-plantingen får
vente til våren.
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Pumpeanlegget. Siden det har flyttet inn flere nye beboere det siste halvåret benytter vi
anledningen til å minne om følgende:
Vanntilførselen inn i bygget er avhengig at systemet som pumper avløpsvannet ut av
bygget til den offentlige kloakken fungerer. Skulle pumpene stoppe vil vanntilførselen
inn stoppes automatisk. Kjedelig for de som måtte stå i dusjen, være i gang med
matlaging eller annen aktivitet som krever tilgang på vann. I tillegg er service og evt.
reparasjon av pumpene er kostbart.
De siste par årene har pumpeanlegget vårt gått stabilt og uten avbrudd. Takk til alle
sameiere og beboere som har vært påpasselig med at fremmedlegemer ikke havner
avløpet.
Styret håper denne gode tilstanden vil vare ved.
For å unngå stans i pumpeanlegget ber vi alle beboere overholde følgende:
- Kun vannholdige væsker og ingen ting annet enn det som er spist og fordøyd skal
i WC.
- Vaskebøtter skal helst tømmes i utslagsvasken. Vaskekluten må tas ut av bøtten
før den eventuelt tømmes i WC. Havner kluten i avløpet kan pumpene bli ødelagt.
- Damebind, tamponger, barnebleier, Q-tips, fyrstikker, tanntråd, våtservietter
etc. kan også ødelegge pumpene og skal ikke skyldes ned i WC.
Vi minner også om at flytende fett ikke skal tømmes i avløpet, men puttes i
matavfallsposen og kastes. Et lite tips er å sette fettrester ut på terrassen eller i
kjøleskapet slik at det stivner. Da blir det stivt i løpet av noen timer og kan det kastes i
den grønne posen.
Fett i stekepanner og annet utstyr bør fjernes med tørkepapir før det vaskes rent. Viktig at
det brukes oppvaskmiddel og ikke bare varmt vann til rengjøringen.

Med hilsen
styret
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