
 
 

Trondheim 29/11-11 

Rundskriv nr. 3/2011 fra Styret 
 
Rensing av avløpsrør i leilighetene. 
Styret vil minne beboerne på at det er den hver enkelt beboers ansvar og holde avløpsrørene i 
leilighetene åpne. Meget viktig at disse renses minst en gang i året. 
Styret har sjekket i markedet hvilken avløpsrenser som egner seg best.  
Både forsikringsselskapene og rørleggere anbefaler en avløpsåpner som heter: 
MUDIN AVLØPSÅPNER. 
Dette er et flytende stoff, som er luktfri, men som skal gjøre underverker med avløpsrørene. 
Følg bruksanvisningen på flasken. 
Flasken som inneholder 1 liter, koster ca. kr. 180,- Fås kun kjøpt hos rørleggerforretningene. 
Styret anbefaler på det sterkeste at alle går til innkjøp av en slik flaske nå før jul. 
Rens kjøkkenavløpet (og gjerne alle avløpene) en gang nå før jul. Ny rensing ut i januar.  
En flaske rekker til 2 – 3 skyllinger. 
Årsaken til denne sterke anbefalingen skyldes vår mistanke om at dette har vært en forsømt 
område hos enkelte. Hvis alle foretar denne operasjonen 1 – 2 ganger i året, vil det påvirke 
interne avløpsrør og hovedstammene i bygget i meget positiv retning på sikt. 
Vi tillater oss og gå så nært ett pålegg som vi kan tillate oss, at dette gjøres slik som beskrevet 
ovenfor. Bruk av Mudin avløpsåpner er et viktig forebyggende tiltak med tanke på tette avløp 
både internt i leilighetene og i hovedstammene. 
Viktig å understreke at det finnes mange varianter av slike stoffer på markedet, men så lenge 
fagfolk så entydig anbefaler Mudin avløpsåpner, støtter vi oss til deres kunnskap. 
 
Mailadresser. 
Minner nok en gang om at styret ønsker mailadressene fra alle som har mailtilgang. Har du 
glemt å sende inn din mailadresse til tronheim@online.no, så gjør det gjerne så fort som 
mulig. 
 
Julegløgg. 
Årets julegløgg blir servert i foajeèn, onsdag 14/12. Kl. 17:00 – 19:00 
Håper så mange som mulig kan møte opp.   
Oppslag kommer. 

 
Styret vil ønske alle beboere i sameiet en RIKTIG GOD JUL. 
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