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Rundskriv fra styret 

DATO:   18. desember 2008 

 
Til: 

Beboerne 
 
 

BEBOERINFORMASJON EKSTRA 2008 
 
Det er like før julehøytiden er her og vi vil i den anledning komme med noen små påminnelser: 
 

• Brannsikkerhet 
 

Med bakgrunn i de mange tragiske husbrannene den siste tida ser vi det nødvendig å 
nevne at det i forbindelse med jule- og nyttårsfeiring er ekstra viktig å tenke 
brannsikkerhet.  Levende lys er kjempekoselig, men farlig.  Fakkelbokser er strengt 
forbudt å bruke både på svalgang og i trapperom. Fakkelbokser skal plasseres i trygg 
avstand fra husvegger.  Vær også aktsom ved bruk av fyrverkeri og følg instruksjonene 
som er gitt på emballasjen. Ellers er det viktig å tenke sikkerhet ved bruk av elektriske 
apparater og heller ikke overbelaste det elektriske anlegget i leiligheten. Dersom det ikke 
allerede er gjort, anbefales en sjekk av røykvarslere, brannslukkingsapparat og 
brannslange. For nærmere informasjon om brannsikkerhet viser vi til 
Internkontrollsystemet som ligger ute på våre nettsider.  

 
• Sandstrøing 

 
Beboerne har i henhold til helse, miljø og sikkerhetsbestemmelsene strøplikt foran 
inngangspartiene og foran avfallsbeholderne. Dette både av hensyn til egen sikkerhet, til 
besøkende og til leverandører av varer og tjenester. Det er bestilt oppfylling av 
sandkassen og det ventes levert strøsand innen kort tid.   
 

• Avfallsbehandling 
 

I forbindelse med julefeiring blir det vanligvis mer avfall.  Renholdsverket melder om at 
avvik i tømmerutinene kan forekomme i forbindelse med jula. I den anledning minner vi 
om at våre avfallsrutiner må følges slik de er beskrevet i Internkontrollsystemet kap.6.1 
og 6.2.  Julegavepapir og gavebånd er restavfall. Ellers melder Renholdsverket at 
juletrær samles inn i løpet av uke 3.  Trær må settes ved utebodene i nærheten av 
avfallsbeholderne. 

 
Med dette ønsker styret alle beboerne en riktig god og fredelig julefeiring og alt godt i det nye 
året! 

 
Med vennlig hilsen 
Granlund borettslag        
 
Sten Skogland         
Leder        
E-post: granlund@granlund-borettslag.no       
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