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Rundskriv nr. 4/2006 fra Styret 
 
Styret har lagt et hektisk halvår bak oss. Det er stadig vekk saker og ting som skjer, og som 
må utføres. De største sakene ønsker vi å gi litt info om i dette skrivet. 
 
Lys på P-plassen. 
Her er det som kjent nedsatt en komité. Denne består av: Lars Nypan, Torbjørn Sæther,  
Terje Hareide, Trond Sedeniussen, Svein Hugo Andersen og Trond Heimdal. Komiteen har 
hatt 3 møter i vår/sommer med stort engasjement. De har blitt enige om at vi skal ha lik 
belysning som våre naboer i Bergheim Terrasse. Status på dette arbeidet er at man venter på 
svar fra NTE Elektro angående en del endringer i henhold til innspill mottatt på sameiets 
årsmøte. Man forventer et snarlig og nytt tilbud omfattende graving, levering og montering av 
inn til 10 lysmaster. Målet er å få montert lysmastene i løpet av høsten 2006. 
 
Opprydning i garasjekjelleren. 
Som dere kanskje husker, sendte Styret ut et skriv om retningslinjer for oppbevaring av ting 
på biloppstillingsplassene. Noen har gjort en innsats og ryddet etter våre ønsker, men vi er 
langt ifra vårt mål. Vi ber innstendig om at alle respekterer de retningslinjene som er satt og 
rydder opp snarest. 
 
Nye sluk i tak svalganger lavblokk. 
Veidekke har montert nye sluk og avløp i svalgangene lavblokk. Dette er en reklamasjonssak 
som har gått mot Veidekke fra starten av. De har utført arbeidet etter anbefaling fra eksterne 
rådgivere. Styret er ikke helt fornøyd rent visuelt, da vi mener at vi ble skissert en løsning 
med samme type rør som i nedløpene forøvrig. Dette vil vi klage inn til Veidekke. 
 
Oppmerking av P-plassen ute og merking av MC/scooter plass i p-kjelleren. 
Det vil bli oppmerkning av nevnte plasser i løpet av sommeren. Vi vil informere i god tid om 
når P-plassen ute må tømmes for biler for at TOBB Service skal få utført dette arbeidet.  
Oppmerkede MC/scooter plasser i P-kjelleren vil bli leid ut til kr. 50,- pr. mnd. Det vil etter 
denne merkingen ikke bli tillatt å parkere utenom disse feltene. I tillegg vil en sykkel-
oppstillingsplass i kjelleren bli merket opp. 
  
Vi håper at tiltakene vil bidra til en mer ryddig P-kjeller. 
 
Styret vil benytte anledningen til å ønske alle i Sameiet en: 
 
RIKTIG GOD SOMMER. 
 
 
Styret 


