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DATO:

20.oktober 2008

Til:

Beboerne

BEBOERINFORMASJON HØSTEN 2008
Det er seinhøst og vinteren er her snart. Vi vil i den anledning komme med noen små
påminnelser:
•

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 2008/09.
Kontrakten er revidert med oppdatert kravspesifikasjon.

•

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. Ved tilkobling fellesanlegg må godkjent kabel benyttes (grønn defakabel) Dette for å unngå jordfeil og utkobling av anlegget.

•

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. Vår søknad til SRB om installasjon av
gatebelysing ved internveg mot Tonstad Terrasse ble dessverre avslått. Kostnadene ifm.
dette må Granlund borettslag evt. dekke selv.

•

Husk å stenge utekraner, koble fra vannslanger og fjern nøkler. NB! Fare for
frostsprengning og vannskader.

•

Vedlagt følger utdrag fra IK-systemet ang. installasjon av ildsted. Jfr.vedtektenes §5-1 (7)

•

Beboermøte
Vi planlegger et beboermøte i november. Nærmere info kommer seinere.

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

C:\USERS\HELGE\DOCUMENTS\GRANLUND BORETTSLAG\HJEMMESIDE\INNHOLD\RUNDSKRIV\BEBOERINFO HOST 08.DOC

