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November 2020 

 

Dugnad 2020 

Dugnaden ble gjennomført 04.11.2020. På grunn av korona, valgte styret å legge opp til en dugnad i 
hver etasje/oppgang. Det ble ryddet, vasket, støvsugd og fikset opp. Vi kan melde om god stemning og 
flere gav uttrykk for at de satte pris på denne type dugnad. Vi i styret ønsker å takke dere alle for 
innsatsen! Vi håper også på en bedre vår, hvor vi kan få til en felles dugnad med tilhørende felles 
samling    

Lamper uten lys på uteområdet 

Det er tre lyktestolper uten lys på uteområdet vårt rundt lekeplassen. Dette skyldes jordfeil og 
vaktmester er på saken.  

Oppussing  

Det er for tiden mye oppussing på gang og da blir det fort en del støv og tråkk. Vi ber dere alle om å 
huske å rydde opp etter dere. Dette gjelder også å feie og eventuelt vaske inngang/trappeoppgang 
dersom det blir mye skitt underveis i oppussingen. Dette er ikke renholders ansvar.  

Vi minner også om at støyende arbeid på hverdager ikke er tillatt etter kl. 21.00, og før kl. 08.00. På 
lørdager skal støyende arbeid være avsluttet kl. 18.00. Det er ikke tillatt med støyende arbeid på 
søndager og helligdager, eller 1.mai og 17.mai.  

Problemer med heis  

Ved trøbbel med heis utenfor vaktmesters arbeidstid, kontakt NOKAS på telefon 951 94 025. Husk å 
oppgi at du ringer fra Stavanger og hvilken heis (den store eller den lille) det gjelder. 

Kjæledyr 

Kjæledyr kan være til stor glede for mange, men kan være en utfordring og til sjenanse for andre 
beboere. Hundebjeffing må ikke være til sjenanse for andre, og katter er kun tillatt som innekatter. For 
mer informasjon se punkt 1 i ordensreglene. 

Husk også på båndtvang og bruke hundepose. 

Hoveddør 

Vi minner om at du kun skal åpne hoveddøren for folk som skal til deg selv. Hoveddøren og dørene 
inn til bodene alltid skal holdes lukket og låst, med mindre du er i nærheten og kan passe på at 
uvedkommende ikke kommer seg inn.  

Kasting av snus og sneiper 

Vær med på å holde det ryddig og trivelig rundt oss. Røyksneiper og snus forsvinner ikke av seg selv 
– ikke kast dette på bakken, plenen eller lekeplassen i borettslaget vårt.  

Forebygge tette rør og lekkasjer 

Vi minner om å unngå å kaste matrester og fett i kjøkkenvasken. Tørk fettet opp med papir eller la det 
størkne, deretter skal det i søpla sammen med matrestene. 

Vi oppfordrer også alle å huske å jevnlig rense avløpene i vask og i dusj, gjerne med Salmiakk eller 
Mudin. Husk å følg bruksveiledningen nøye! Dette bør gjøres ca. 4 ganger i året 
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