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Rundskriv fra styret

DATO:

1.oktober 2007

Til:

Beboerne

BEBOERINFORMASJON

Det er seinhøst og vinteren er her snart. Vi vil i den anledning komme med noen små
påminnelser. Siden det har kommet til nye beboere siden sist kan det være greit å nevne
følgende:
Rydding av snø og sandstrøing foran inngangene må besørges av beboerne. Sandkasse
for strøsand er felles for hele borettslaget og er plassert ved søppeldunkene ved RM39/41.
Internveger og parkeringsplasser blir som vanlig vedlikeholdt av Leif H. Tanem. Han har
fått fornyet sin kontrakt med Sameiet Romemyra Boligområde også for vinteren 2007/08.
Selv på kalde dager er det ikke tillatt å la bilen stå på tomgang i påvente av at den skal bli
varm. Jfr. Vegtrafikklovens trafikkregler §16 nr.1 og rundskriv av 21.11.03. Slik
tomgangskjøring medfører miljøbelastninger både i form av forurensing, støy og lukt.
På kalde dager anbefaler vi bruk av motorvarmer/kupevarmer for å oppnå behagelig
oppstartkomfort.
Siden vi ikke har vegbelysning i området vårt, er det utelysene ved inngangene, og på
bodene, som skal dekke den funksjonen. Av hensyn til egen og andres sikkerhet er det
viktig at lysene fungerer i den mørke årstid. Ta en sjekk av pærer og lysbrytere. Har noen
behov for hjelp og/eller rettledning i forbindelse med dette, vennligst ta kontakt med
undertegnede. Jfr. Tidligere utsendt rundskriv.

Elektronisk distribusjon av beboerinfo
Ordningen ble innført i fjor og erfaringene er gode så langt, men forutsetter at vi får
melding om endring av e-postadresser.
Dersom noen imidlertid ikke har tilgang til e-postprogrammet sitt pga. teknisk feil, tipser
vi om at en kan bruke e-postleser på Internett, såkalt web-mail.
Vi vil også gjerne ha melding om endring av telefonnummer slik at vi kan ha ajourførte
lister til enhver tid.
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
På våre nettsider under Internkontroll, kap.9.1, ligger et skjema som heter
”avviksmelding”. Dette skjemaet kan benyttes når det oppdages avvik i forhold til HMS.
Utfylt skjema kan leveres eller sendes som e-post til IK-sekretær eller borettslagsleder.
Avviket vil da bli behandlet og forholdet utbedret.
Kjøkkenventilator
Det blir sendt ut eget rundskriv vedr. sikkerhet/vedlikehold
Beboermøte
Vi planlegger et beboermøte i november. Nærmere info kommer seinere.
Referat fra høstturen til Frosta/Tautra er nå lagt ut på våre nettsider. Bildene kommer etter hvert.
Da gjenstår å ønske dere alle en fortsatt fin høst!

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

