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Rundskriv nr. 6/2008 fra Styret 
 
Klistrelapper med viktige telefonnumre. 
Styret har fått laget klistrelapper som viser viktige nødtelefonnumre: politi, ambulanse, brann 
og ikke minst rørleggervakta. Som dere ser, gjelder telefonnummeret til rørleggervakta tiden 
mellom kl 1500 – 1700, dvs. utenom kontortid.  
I kontortiden kan en hvilken som helst rørlegger kontaktes. 
Foranledningen til dette tiltaket er kloakklekkasjen natten til en søndag i august.  
Alle leiligheter vil få utdelt to klistrelapper sammen med dette rundskrivet. Ta kontakt med 
Styret dersom dere har behov for flere lapper. 
 
VI ANBEFALER ALLE UMIDDELBART Å KLISTRE OPP LAPPENE PÅ EN EGNET PLASS. 
    (Kanskje på innsiden av sikringsskapet?) 
 
Maling av egen parkeringsplass i p-kjelleren. 
Under dugnaden 14/10 ble veggen med mugg/sopp-angrepet, pusset opp. Styret benytter 
anledningen til å takke alle som hadde anledning til å delta. Oppmøtet var imponerende bra til 
tross for det dårlige været. 
Styret har kjøpt inn maling for dem som måtte ønske å male/pusse opp sin egen p-plass i 
kjelleren. Maling står i redskapsboden. Vi oppfordrer til samarbeid bås for bås.  
Uansett, unngå søl på naboens bil! 
Det er nok med ett strøk på veggene, og det er ikke nødvendig å male taket.  
Skulle dette bli et populært tiltak, noe vi selvfølgelig håper på, kjøper vi inn mer maling.  
Det vil stå noen koster og ruller der etter dugnaden, men skulle ikke det rekke, kan kanskje 
hver enkelt ordne med sine egne koster? 
 
Ubudne gjester i p-kjelleren. 
Vi har nok en gang, dessverre, hatt ubudne gjester i bygget. I følge overvåkningen kommer de 
inn gjennom døren fra heisrommet. Det er tatt deler fra en motorsykkel. Men vi kan ikke se at 
de tar med delene ut fra garasjen, noe som burde være godt synlig, med tanke på størrelsen av 
delene! 
Uansett, disse personene går fra bil til bil og sjekker om de er låst.  Heldigvis gjør de ikke 
hærverk i form av ruteknusing eller lignende. Uheldigvis var det en beboer som hadde glemt å 
låse sin bildør, og dermed ble vedkommende offer for raidet. 
Styrets oppfordring til alle i Sameiet: 
 
LÅS BILDØRENE OG LEGG IKKE IGJEN VERDIGJENSTANDER SYNLIG I BILEN. 
 
Det er meget beklagelig at slike tyverier forekommer. Vi jobber kontinuerlig for å bedre 
sikkerheten i p-kjelleren og bygget ellers, men å gardere oss 100 % er bortimot umulig. 
Er det noen som har idéer om hvordan vi kan bedre sikkerheten utover de tiltakene som er 
gjort hittil? Ta gjerne kontakt. Vi er åpne for alle innspill. 
Beboermøte 



Det annonserte beboermøtet ble dessverre avlyst. Nytt tidspunkt og sted vil bli annonsert 
senere. Styret beklager dette, men det var forskjellige forhold som spilte inn, blant annet 
problemer med å finne egnet møtelokale. Styret tar med glede imot forslag om møtelokale. 
 
Batterier til røykvarslere. 
Styret regner med at alle har montert røykvarslere i sin leilighet?  
Også i år vil det bli delt ut nye batterier til røykvarslerne. Det er vårt forsikringsselskap som 
også i år sponser disse batteriene og de oppfordrer oss til å bytte batteriene i røykvarslerne 
snarest, men senest innen 1/12.  
IF oppfordrer oss til å bytte batteriene uavhengig av om de gamle er utgått eller ikke.  
Regelen er: Batteriene byttes en gang i året! 
Kommer i postkassen i løpet av de nærmeste dagene. 
 
Har dere husket å sende inn dette skjemaet? 
Vi har fått inn skjemaene i utfylt stand fra ca halvparten av beboerne, men håper å få inn flere. 
Vi understreker at de opplysningene vi ber om, kun blir brukt i styresammenheng. De vil bare 
være tilgjengelig på Styreportalen hos TOBB AS, som det til enhver tid sittende styre har 
tilgang til. 
Styret anser dette som nyttige opplysninger, men vi har forståelse for at noen ønsker å 
reservere seg mot og utlever slik informasjon. 
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