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Misbruk av konteinere
Vi har dessverre registrert en til dels stor grad av misbruk av våre konteinere, både nedgravde
og den store ved garasjen. Vi hadde et tilfelle hvor ny konteiner var på plass mandag. Onsdag
var den full. Vi har registrert at det kommer varebiler, sogar med firmanavn, som legger avfall
i både de nedgravde og den store. Dette koster oss store summer, og alle tilfeller vil bli
anmeldt. Dessverre så har dette en negativ konsekvens hvor styret må vurdere i hvilken grad
vi skal ha konteinere i det hele tatt, og om de nedgravde må låses. I en forsøksperiode vil vi
prøve oss med en låsbar konteiner som kun er åpen i vaktmesterens arbeidstid. Dersom
dette ender med at folk allikevel setter fra seg avfall ved konteineren, så vil vi måtte vurdere å
skrinlegge dette tilbudet til beboerne. Vi har fått en henvendelse fra Fretex om å sette opp en
kleskonteiner hos oss. Vi må dessverre takke nei til dette gode tiltaket fordi vi tror at det vil
bidra til ytterligere opphopning av rot på vårt område. Veldig synd, men slik har tingene
utviklet seg etter hvert.
Fremmede insektarter
Med nye reisevaner så følger den ulempe at noen dessverre har med seg blindpassasjerer i
form av insekter. Vi har nå registrert et kakerlakktilfelle som Antisimex er i ferd med å ta
knekken på. Merk deg at dette ikke har med urenslighet/hygiene å gjøre, men det fører
uvegerlig til en del ulemper og bruk av forsikringer etc. NBBL har en avtale med Antisimex
slik at utrykning til åstedet kan skje ved direkte kontakt til Antisimex uten å gå via styret.
Foreløpig nummer er 92626991.
Påpasselige beboere
Styret vil takke beboerne i Digranesveien 9 vedr. et tilfelle hvor det ble observert opphopning
av aviser utenfor en dør. Det ble tatt kontakt med styret som fant at vedkommende var lagt
inn på sykehuset til observasjon. Vi er glade over å registrere at vi fremdeles bryr oss om
hverandre…….
Hekker
Dessverre et tilbakevendende problem er høyden på hekkene mellom leilighetene på
bakkenivå i Digranesveien. Styret har funnet et vedtak fra 70-tallet hvor det står at hekkene
skal være lave. Gjennom en hagekonsulent har vi fått vite at det betyr opp til ca. 70cm. Som
vi alle ser så har hekkene vokst seg høye og det er satt opp levegger på nær 2m. Merk deg at
du bør rette deg etter henvendelse fra naboer dersom de føler ubehag ved å ha en høy hekk
som nabo. Enighet bør kunne oppnås i slike tilfeller. Styret toer sine hender og blander seg
ikke inn, men ber naboene løse problemene i fellesskap. I samme slengen kan nevnes at den
såkalte 6-kanten på sydsiden av lavblokkene bør kunne holdes fri for ugress og i orden. Noen
steder er det ikke pent.
Styret
Husk å samle Informasjon til beboerne i egen mappe og la den følge leiligheten.
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