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Helse,
miliøogsikkerhet
Tomgangskiøring
I dettenr.

Selvpå kaldedagerer det ikke tillatt å
la bilen ståpå tomgangi påventeav at
denskalbli varm.
Jfr. Forslaiftom trafiklcegler$16nr.1
og rundskrivav 21.11.03.
Slik
tomgangskjøring medfører
miljøbelastninger
bådei form av forurensing, støyog lukt. Påkaldedager
anbefalervi bruk av motorvarmer/
kupevarmerfor å oppnåbehagelig
oppstartkomfort.
Ved tilkobling fellesanleggmå godkjentkabelbenyftes

Tomgangskjøring
Utelys
Intemsnorydding
Yannkaner
Våtromskontroll
Renovering
ventilasjonsanlegg

(dera-kaber)Dene
rora#*å':"ør.l Intgfn Snøfydding0g $andog utkobling av anlegget.

$valgangstat
leilsøhing
fernvarmeanlegg

Utelys

Idormasionsrutiner

strøing
Ryddingav snøog sandstrøingforan inngangenemåbesørges
avbeboerne.Sandkassefor strøsand
er fellesfor heleborettslagetog er plassertved
søppeldunkene
ved RM39/41.Det er anskaffet strøvognfor å gføremanuellstrøing lettereog enklere.Den er plasserti
trappehuset
på RM39/41.
Det vurderesogsåanskaffelseav snøfres,

Sidenvi ikke har vegbelysning
i
områdetvårt, er det utelyseneved
inngangene,
og på bodene,som
skal dekkeden funksjonen. Av
hensyntil egenog andressikkermen dette kan
het er det viktig at lysenefungerer
i denmørkeårstid.Bl.a. for å redusere tidligst skje i
innbruddsrisikoi biler, uteboderog
neste budsjettleiligheter.Utelysenestyresav foto- periode ijanuar.
celle.menfor at denskal
fungeremå brytereni yttergangen
væreslått på. Mer info om utelyspå
varenettsiderwww.granlundborettslag.no.(husboka- rundskriv belysning(2002)
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Husk å stengeutekraner,koble fra vannslangerog fiern
nøkler. NB ! Farefor frostsprengningog vannskader.

Tåtromskontroll
Vilkårene i vår fonilaingsavtale med Trygg Vestaer
underendring.Forsikringsvilkåreneutvidestil å omåue
følgeskaderetter vannskaderforårsaketav dårlig vedlikehold.Dettehar tidligere ikke vært dekket.Ansvaret
for vedlikeholdav våtrom er tillast beboerneiht. vedteklene$ 5-1.
For at de nye vilkårene
skaltre i kraft krevesen
våfiomskontrollutført
av autorisertpersonell.
Dennekontrollenvil bli
organisertog betalt av
borettslagetmensevt.
påkrevdeutbedringer
må bekostesav hver
enkeltbeboer.Dette iht.
vedtektenes
bestemmelser
om andelseiers
vedlikeholdsansvar($5-1)
Kontrollenvil bli gjennomførtinnenl. halvår201l. Vi
kommertilbake med mer info på et seineretidspunkt.

I løpetav 20ll planleggerstyretå gjennomførerenoveringav
ventilasjonsanlegget
i samtligeleiligheter.Prosjektetomfatter
rensingav bådeviftemotorerog kanalerfor avsugfra kjøkken,
bad og innebod.I tillegg vil samtligekjøkkenheuer(ventilator)
bli inspisertog vurdertut i fra et sikkerhetsmessig
hensyn.Det
er sværtviktig at kjøkkenhetterog fettfiltre blir regelmessig
reingiortmedhensyntil optimaleffektpå avsug,jfr. kap.3.4 i
Internkontrollsystemet.Støvog fett er ogsårisikofaktorernår
det gjelderbrannsikkerheti kjøkkenhetter.Renoveringsprosjektetvil bli belastetvedlikeholdsbudsjenet
for 2011.

Utskiftning
avsvalgangstak
Det er til nå skiftet ut takhimling på fire
svalgangerog trappehus.Trepaneleter
erstattetmedbrannhemmende
betongsponplater.Deftetiltaket vil gi god sikring mot brannspredningfra en leilighet til naboleilighetvia svalgangstaket
og såledeshindre overtenningav hele
bygningen.Det gjenstårå silae
RM43/45og dettearbeidetvil bli
igangsatti januar/februar
2011.Vi må
imidledid ta forbeholdom ledig kapasitet hos Ivar Gåsbakksomhar hatt oppdragetmedutskiftningenehittil. Han er
forøwig fast leverandørpå en del vedlikeholdstjenester
til borettslaget.
Ny takhimling på svalgang og trappehus i RM33/35/37
Det er benyttet en spesialualingfor de nye platene og den gir
svalgangen et lyst og lufiig inntrykk
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feilsøking
fiernvarmeanlegget
Dersomdet oppstårfeil på fiernvarmeanlegget
i leilighetenehenvisesdettil brukerveiledningensomhver enkelthar
ffitt utlevert.Brukerveiledningbådefor l. og 2.etg.ligger ogsåpå vfue nettsiderwww.granlund-borettslag.no
under
I{usboka. I brukerveiledningenfinnesen enkel og grei feilsøkingsprosedyre.Det er sværtviktig å væreklar over at
feilen kan ligge i det eksternenettettil TrondheimEnergi.I såfall er det svikt i
til samtligeleiligheter i borettslaget.DersomFriddntilkalles
f ernvarmeleveransene
og feilen ligger hos TrondheimEnergimå det påregnesfakturafra Fridån for utrykningen.(pr.kr 825,-) For å unngådetteer detviktig at feilsøkingsprosedyren
følges. Ansvaretfor vedlikeholdav fernvarmeanleggeti leiligheteneer tillagt hver
enkeltbeboer,jfr. vedtektenes
$ 5-I nr.I

Informasjonsrutiner
Vi har etterhvert fått innarbeideten god rutine og
praksisnår detgjelderinformasjonut til beboeme.
Imidlertidkunnevi ønskeossfleretilbakemeldinger
på driften.Dessverremåttevi avslutteordningenmed
pga.lite oppmøte.Det er ganske
beboermøter
arbeidskrevende
å forberedeslike møter,og for at
informasjonensom skal formidlesnår ut, er vi
avhengigav godt oppmøte.Vi har nettoppforetatten
oppdateringav listenemed e-postadresser
og
telefonnummer.
Vi ber om at endringerblir meddelt
styretslik at listenetil enhvertider ajour.Detteer
viktig for at informasjonkommerfram.

[-posttil styret
kanseniles
til:

0ranlund
borettslag
hari dagfølgende
informasjonskanaler:
.

www.granlund-borettslag.no

o
.

Beboerinformasjon
Vår
Beboerinformasjon
Høst

r

BeboerinformasjonEkstra

r

InnkallingsrundslcivdugnaderogGeneralforsamling

r

Fellese-postmeldinger

r

Individuellee-postmeldinger
SMS-varslingfor påminnelserlkorte
beskjedersom
sendesut via Internett

o

granlund@granlund-borettslag.no

Da gjenstårdet å ønskedere
alle en fortsatt {in høst!

