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adm.sekretær
Heidi Nord{ærn,styremedlemog lK-sekretær
Ruth Kremmervik
l.varamedlem
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Vårdugnad
ogcontainer
Vårdugnaden
planlegges
gjennomførti uke 18. SRBvil
somvanligutplassere
container.
Nærmereinfo kommeri egetrundskriv som sendesut
seinestinnenutløpetav uke 16.
Det blir Høstdugnadogsåi år. Arbeidsoppgavene
er foreløpig ikke avklart.
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grøntareal
$ommervedlikehold
Borettslagetvil i nærframtid kjøpe inn kalk og gjødseltil bruk
på fellesarealet.Dette inkludereralt arealpå inngangsidene
av
huseneog mellom husene.Arealet innenforgierdenepå hagesi
denhar beboernei 1.etg.eksklusivbruksretttil, men har da til
gjengjeldsærskiltvedlikeholdsansvar.
Jfr. vedtektenesg a-\ (2)
Plenklippingpå fellesarealforutsettesutfu slik det har vært
praktiserthittil, og at borettslagetsutstyr benyttestil detteformåI.
for Lekeplassener tillagt SRB somleier
Vedlikeholdsansvaret
inn hjelp til bl.a.plenklipping.
Husk verneutstyrved bruk av maskiner!Seoppslagi Fellesbod.

r
(HMS)
Ilelse,
miliøogsikkerhet
reingiøring
avrestavfallsbeholdere

16
\/

I denvarmeårstidblir det ofte vond lukt i restavfallsbeholderne.
Noe av årsakenkan
væredårlig emballertavfall somrennerut og grisertil beholderen.Dette er et
miljøproblembådefor beboerneog renovatørene.Uhygieniskeforhold kan også
medføresmittespredningog representere
en helserisikofor de somer i kontakt med
avfallsbeholderen.
Borettslagethar i Internkontrollsystemets
kap. 6.1 bestemmelser
om reinhold av restavfallsbeholderne.
Somet minimum skal de reingienesvår og høst
og ellers ved behov. I sommervarmenbør de spylesetterhver tømming.Det gjøres
enkeltved å trille beholderenbort til overvannskummen
i svingenøversti området
vårt. Bruk hageslange,langkost(finnes i Fellesboden)og flytendegremnsåpe.

$ommedest
/ høsttur/b
eboermste
Styretbeklagerat overnevntetiltak er tatt ut av
Årsplanenfor 2010 pga. liten interesse/oppmøte.
Vi haddehåpetdissetiltakeneville bidra til et aktivt
og godt bomiljø med fokus på sosialtsamværog
fellesskap.
lnformasjonfra styretvil fortsattgå via e-post,men
det er mulig det taesi bruk SMS i tillegg.
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SameietRomemyraBoligområde
(SRB)skali løpetav 2010gjennomføre
fl erevedlikeholdstiltak.
Den nye hageavfallsbingen
skal beises,
samtligeparkeringsplasser
skal merkes
opp på nytt, og det skal opparbeides
nW grøntarealpå nedsidenav forstøtningsmureneved parkeringsplassene.
Det er igangsattrydding og tynning av
vollen ut mot JohnAas veg.Dette arbeidet skal videreføresi vår. Området
har ikke vært'vedlikeholdtsidenutbyggingenher var ferdigi 1996.Det vil bli
produserten del ved sominteresserte
kan fil kjøpevedhenvendelse
til SRB.

Vedlikeholdsoppgaver
i 0ranlund
borettslag
gjennomføVedlikeholdeti borettslaget
res fortløpendei henholdtil vedlikeholdsplan.I år er to nye svalgangerferdig brannsikretmednye brannhemmende takplater.Disseplateneskalmales.
Alle limtredragere,pilarer og øwig
trykkimpregnertteverk skal i år påførestreolje.

Det skal skiftesut topp-plankpå verandarekkverkog diverseforefallendevedlikehold.
Videre er det underplanleggingen total
renoveringav ventilasjonsanlegget
i
leilighetene.Dette arbeidetkan tidligst
påbegynnes
nesteår.
Mer om vedlikeholdi nestebeboerinfo
somkommertil høsten.

0jesteparkering
Vi filr dessverreofte klagerpå biler som
stårfeilparkertutenfor inngangspartiene. Vi må derfor be om at gfesterinformeresom hvor de kan parkerebilen.
Gjesteparkeringsplassene
er skiltet PGjester, og vi har ftitt tildelt plassene
nederstved John Aas'veg.
Gjesteparkeringsplassene
ved Grønnhusettilhører i teorienRognlundborettslag, men våre giesterkan ikke uten viderevite dette. Vi må derfor værefleksible når det gjeldergiesteparkeringsåfremt plasseneer merketP-Gjester.

Feilparkertebiler er til hinder for
annenferdselog kan ogsåsperre
Et annetvikfor renovasjonsbilene.
tig momenter at feilparkertebiler
kan væreet problemfor brannbiler
og andreutfykningskj øretøy.For
eksempelhar en brannstigebilstort
arealbehovfor utleggingav labbene
og detkan ofte ståom minutter. Det
sammegjelderuhykning av arnbulanse.Viktig tid kan gå tapt om en
blir hindret av feilparkertekjøretøy.
Parkeringsbestemmelsene
er Lrjemleti Husordensreglene
og Internkontrollsystemet
kap.3.6pkt.4

