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Sykkelparkering i bergrommet på enden av høyblokken. 
Bergrommet på enden av høyblokken er nå oppgradet og klargjort til sykkelparkering. 
Det er installert mere lys og i tillegg er terrenget planert og kjørt på subbusgrus. Subbusen er 
komprimert, slik at dekket er hardt og godt egnet til sykkelparkering. Låssylinderen er byttet 
ut, slik at alle har tilgang til rommet med vanlig husnøkkel. Inngang fra enden av høyblokken. 
Styret oppfordrer alle som har sykler stående i dagens sykkelbod, inne i søppelrommet, om å 
gjøre en grundig vurdering på hvor ofte deres sykler er i bruk. Alle sykler som ikke er i aktiv 
tjeneste flyttes over til nevnte rom. Det er kun sykler som aktivt er i bruk, som heretter skal 
bruke søppelrommet.  
Denne oppfordringen håper vi alle som vet de har sykkel stående i søppelrommet tar til seg og 
gjør en, som sagt grundig vurdering på.  
Når brukte jeg min sykkel sist?  
Når kommer jeg til å bruke den neste gang? 
Sykkelen er like godt tilgjengelig i det nye rommet, så hvis svaret på overnevnte spørsmål er 
innenfor en 2 -3 ukers margin, egner bergrommet seg ypperlig til oppbevaring av din sykkel. 
Kanskje det også står igjen sykler i søppelrommet fra folk som har flyttet fra Sameiet?  
Da vil det sikkert bli en masseforflytning av sykler de neste 2 -3 dagene  
Styret vil ha et strengt regime på dette området og vil følge opp saken innen meget kort tid for 
å se på responsen på denne oppfordringen. 
Det står en sykkel på sykkelstativet utenfor. Denne har stått urørt i vel 2 år. Ønske om at 
denne også flyttes inn i bergrommet, da sykkelstativet skal fungere som en 
sykkelparkeringsplass, ikke som en sykkeloppbevaringsplass. 
Og til slutt i dette sykkelkapittelet. Bruk sykkelstativet. Ikke parker syklene rundt 
inngangspartiet. Kan dette formidles i hele husstanden? 
 
Vannlekkasjen fra fellesarealene i 6. etg. 
Styret mener og tror at årsaken til vannlekkasjen er funnet og utbedret. Grunnen til at det 
tilsynelatende ikke skjer noe for tiden, er at firmaet som er engasjert, ønsker ca 4 ukers garanti 
tid før de friskmelder området. Rapport fra utførende firma og Tobb teknisk vil bli tilsendt 
oss. Styret har meldt at vi ønsker en uhildet forklaring på skadeårsak. 
I skrivende stund er det uklart om hva som endelig skjer med området, men det jobbes med 
saken. 
 
Filterpakker. 
Filterpakkene er som kjent ankommet. De fleste har hentet sine pakker og kvittert for dem. 
Men er det noen som har hentet uten å kvittere? MEGET viktig at vi har oversikten over 
hvem som har mottatt/ikke mottatt. Skjemaet ligger fortsatt fremme. 

Styret ønsker alle en riktig fin og forhåpentligvis en varm sommer  
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret. 


