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Rundskriv nr. 5/2006 fra Styret 
 
Styret vil presisere noen forhold på P-plassen. 
 

- Det vil heretter ikke aksepteres at det står noen biler "vinterparkert" på P-plassen ute. 
 
- P-plassen er ikke oppbevaringsplass for bobiler/campingvogner. Denne type kjøretøy 

bør finne en annen, mer egnet oppbevaringsplass. 
 
- Det er IKKE tillatt å bruke plassen ved vaskeplassen som P-plass. Dette gjelder også 

for besøkende. Denne vil bli merket med parkering forbudt. 
 
-  Beboerne oppfordres til å bruke sin egen biloppstillingsplass i P-kjelleren i stedet for å  

bruke P-plassen ute. Det er begrenset med P-plasser ute, og de få som finnes bør være 
forbeholdt besøkende. Den unødige parkeringen synes å være mest utbredt i 
sommermånedene. Forholdet gjelder selvfølgelig uteparkering over lengre tid og ikke 
korttidsparkering som beboerne anser som nødvendig. 
 

P-plassen vil bli oppmerket på nytt i løpet av høsten. Arbeidet vil bli utført etter at det er 
montert nye utelys på P-plassen.  
 
Vi benytter samtidig anledningen til å minne om vårt skriv om opprydning på 
biloppstillingsplassene i P-kjelleren. Det har blitt merkbart bedre, men fortsatt er det noen 
som synder mot de kriterier som ble satt. Det vil bli sendt brev til de dette gjelder.  
Generelt vil vi minne om at ingen ting skal oppbevares på gulvet. Dette med tanke på 
spyling og vedlikehold i P-kjelleren. 
Sykler henvises til oppmerket plasser og bildekkene skal henges opp på veggen. 
 
Litt generell info: 
- Glasset i inngangspartiet som ble knust i sommer er skiftet. Vedkommende som var 

uheldig, har meldt fra til Styret. 
- Røykdetektoren som utløste 3 brannalarmer i sommer er byttet. Branninstruks er under 

utarbeidelse og vil ble hengt opp i nær fremtid. 
- Ødelagt låskasse/sylinder i utgangsdøren er byttet. 
- 4 stk. downlights i den innerste heisen ble ramponert i sommer. Ringene som holder 

lysene på plass og lyspærene ble stjålet! Disse ble reparert, men påførte Sameiet 
unødig utgift. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret. 


