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Rundskriv nr. 4/2009 fra Styret 
 
Julegløgg 
Julegløggen blir servert i foajeèn onsdag 16/12 kl. 17:00 – 19:00 
 
Røyking i fellesarealer 
Det er nok en gang, dessverre, behov for å minne om at røyking i fellesarealer ikke er tillatt. 
Dette er til stor sjenanse for andre beboere. Vis hensyn. 
 
Uønskede gjester i p-kjelleren. 
Da har vi dessverre hatt ubudne gjester i p-kjelleren igjen. Nå er det lenge siden sist, men natt 
til fredag 4/12 ble det gjort innbrudd i en bil. Det var en GPS som fristet. Overvåkningsbilder 
av de mistenkte er brent på CD og overlevert politiet i lag med anmeldelsen. 
Overvåkningsbildene viser tydelig at de går fra bil til bil og ser gjennom rutene om det ligger 
saker av verdi fremme. Styret vil derfor komme med følgende oppfordring: 

- Ikke la verdisaker ligge synlig i bilen. 
- Ikke la portåpnere ligge synlig i bilen 
- Ikke la nøkler ligge synlig i bilen  

 
Rakettoppskyting ifm nyttårsaften 
Styret vil minne om oppfordringen fra tidligere år om å trekke godt unna bygget ifm 
rakettoppskytning. Den best egnede plassen er på gressvollen foran Bergheim Terrasse. 
Vis hensyn. 
 
Snøbrøyting 
Sameiet fortsetter med samme brøyteavtale som i fjor. Etter at Tobb Service AS overtok 
brøyteansvaret har klagene blitt redusert til null. Vi ser derfor ingen grunn til å bytte. Det vil 
sikkert oppstå forhold i løpet av en sesong som vil oppfattes som negativt, men vi må prøve å 
huske at i ekstreme tilfeller klarer de ikke å ta unna til alle samtidlig. Men, skulle det være 
noe rundt snøbrøyting/strøing som burde påpekes eller rettes på, ta kontakt med Styret. 
 
Snøproblematikk i utvendige svalganger 
Det er kjøpt inn snøskufler og koster. Disse vil bli satt ut ved dørene til alle utvendige 
svalganger i nær fremtid. Vi håper med dette at beboere i de respektive etasjene kan sørge for 
å holde partiene rundt dørene fri for snø. (og kanskje også svalgangene?) 
	  
	  

STYRET ØNSKER ALLE I SAMEIET EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT 
NYTT ÅR. 	  

	  
	  

Vennlig hilsen 



Styret 


