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Fett i vasken og avløp forøvrig... 
... er en kostbar affære. Ikke hell smult ut. La det stå i en kjele ute over natten slik at det 
stivner og kast i bioavfallet. Tørk fett ut av panner o.l. med kjøkkenpapir før du vasker opp. 
 
Fremmede slippes inn - Folk glemmer å tenke sikkerhet og trygghet 
I dag (den 6.) ca 1730 ringte det på døra mi i 4 etasje, høyblokk. Det var en utenlandsk tigger 
som spurte etter penger. Eg var ikke interessert og gikk inn i leiligheten og henta nøkkelen. 
Han var da i gang med å ringe på hos nabo. Jeg informerte at det ikke var tillatt med tigging. 
Jeg fulgte han så ned og ut. Her stod ytterdør på kroken uten at det var folk tilstede.  

Når jeg kom fra jobb like før 1730 så var det noen i 7 som skifter ut en sofa. De hadde varebil 
på utsiden. Mulig det var disse som glemte kroken.....Ikke koselig med tiggere i 
blokka.Holder du hoveddøren åpen på kroken, må den være under kontinuerlig oppsyn. 

En annen beboer skriver om en opplevelse den 7.: 
Jeg fikk besøk av en ung mann med Falk-merke på nå i kveld. Han ville vite hvor mange 
brannvarslere jeg har. Det var litt forvirrende det hele, han var litt vanskelig å forstå. Det jeg fikk ut av 
det, var et spørsmål om jeg var interessert i å være direkte koblet til brannvesenet hvis brannvarsleren 
ble utløst.  
Jeg ville vite hvorfor ikke styret kom med denne henvendelsen i stedet for Falk. Jeg fikk ikke noen 
klarhet i det. Men det kom en antydning om at brannvesenet ikke var fornøyd med styrets arbeid med 
brannsikring, hovedsaklig fordi det bare var en varsler i hver leilighet. Og de ville finne ut hvordan 
beboerne så på den situasjonen.  
Jeg avsluttet samtalen fordi jeg ville ta kontakt med styret for å finne ut hvorfor styret ikke hadde 
orientert oss på forhånd om denne undersøkelsen.  
 
Styret eller vaktmester har ikke kjennskap til dette. 
Styret 

 


