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Årets største høytid, for de fleste, står foran oss.
Med den følger dessverre også en øket brannhyppighet i forhold til resten av året. Derfor må vi være
spesielt på vakt i denne tiden for å sikre oss mot at det bryter ut brann i vårt område, enten det er hos oss selv eller
hos naboene våre.








Sjekk at manometeret på brannslukkeren er i det grønne feltet. Snu opp ned på apparatet et par
ganger dersom du har pulverapparat.
Sjekk at brannteppet som hver leilighet har, ligger på et sted hvor det er lett å få fatt i.
Lær deg virkemåten av brannslangen i gangen.
Det er nylig installert brannvarslingsanlegg i høyblokkene. Lær deg rømningsveiene og hvordan du
skal opptre i tilfelle brann.
Ikke ha gryter stående på uten tilsyn. Skaff deg gjerne komfyrvakt.
Vær særlig forsiktig med dekorasjoner og levende lys. Gå aldri ut av leiligheten uten først å slukke dem.
Sikkerhet
Styret arbeider ufortrødent med sikkerhet. I dette ligger en del tillegg og endringer til ordensreglene
og den informasjonen som hører til disse. Dette er mindre endringer som ikke trenger generalforsamlingens godkjennelse, som for eksempel regler for fuktsensor og skifte av batteri i denne.
Andre forslag til endringer tas opp på generalforsamlingen i april, spesielt gjelder dette
parkeringsproblematikken og øking i antall yrkeskjøretøy.
Trafikk
Vi ser at det er en stadig økende trafikk i vårt område. Det gjelder biler og folk som benytter vårt
flotte turområde, noe som fører til fremmedparkering. Vi må dessverre innse at ikke all trafikk er
ønsket, spesielt ikke gående, fremmede personer på vår tomt i mørke. Det har vært en utvikling vi
ikke liker, og som koster oss penger i sikkerhetsfremmende tiltak. Det gjelder øket overvåking og
belysning i områder vi har definert sammen med G4S, belysningsekspert og hagearkitekt.
Kommunen
Samarbeidet med kommunen er godt. Styret skal ha et møte med direktør for oppvekst- og levekår på
første styremøte over nyttår for å diskutere samarbeid i forbindelse med problemstillinger som
gjelder for vårt levekårsområde generelt, og for kommunale boliger i vårt borettslag spesielt.
Til sist må vi nevne at dersom du ikke finner omtalt et emne i ordensreglene som gjelder noe du
ønsker å gjennomføre, ikke gjennomfør dem selv uten å konferere med styret.
Med dette ønsker styret deg og dine en GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!
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