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Informasjon til beboerne                                                             Nr. 1, mai 2014 
 
Radonmålinger 
Vi har utført nye målinger etter at tiltaksgrensen ble endret fra 200 til 100 enheter per kubikkmeter luft. 
Statens Strålevern anser at verdier over 200 over tid må føre til fysiske tiltak. Verdier mellom 100 og 200 
må også fokuseres på og tiltak må iverksettes. Hos oss er det noen få leiligheter i 1. etasje i Digranesveien 
som har for høye verdier, altså over 100. Disse har fått eller vil få et notat om hvilke tiltak styret ønsker å 
gjennomføre.  
 
Tyveri fra boder 
Dessverre så opplever vi tyveri fra boder i høyblokkene. Netting bøyes til side, og i noen tilfeller smadres 
låsene. Påse at du ikke har ting liggende synlig som kan virke attraktivt. Hva dette betyr er ikke godt å si, 
men når skistaver er forsøkt stjålet så kan hva som helst virke interessant er vi redd. I alle fall, esker med 
dekodere, med eller uten innhold, kan føre til innbrudd. Styret ser på måter å sikre oss bedre på. Har du 
innspill så kontakter du styret. 
 
Sjekk rømningsveier 
Det skal nå påbegynnes et forprosjekt som skal vurdere løsninger for brannvarsling i lavblokkene. I den 
anledning minner vi om at rømningsveiene, spesielt brannlukene på altanene i høyblokkene, må kunne 
åpnes. Sjekk den på din altan er du snill. 
 
Parkering 
Nye retningslinjer for parkering av større kjøretøy gjelder nå. Er du søknadspliktig så sender du en søknad 
til styret så fort som mulig for behandling den 7. mai. 
 

 
 
 
Grilling – et skrekkens eksempel, så pass på.  
 

 
 

Fotballmålet er borte – Det råtnet på rot…. 
Vi vil få nytt på plass så snart som mulig. 
 
Dugnad den 5. mai – Se baksiden 
 
Styret   SE BAKSIDEN                                                                                               SE BAKSIDEN 
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DUGNAD DEN 5. MAI – FREMMØTE VED GARASJEN KL 17 

 

 
 
Få med deg avfallsekker som du fyller med det du kan, og setter langs veien slik at den kan hentes med 
traktor.  
 
Det kan være at vi kapper buskas med en dertil egnet kutter som har sagblad. Dersom det finnes personer 
som har erfaring med slike kan de melde seg til vaktmester som har verneutstyr. 
 
Grilling kl 1900. – Brus, pølser og hamburgere. 
 


