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Rundskriv nr. 7/2008 fra Styret 
 
Brøyting. 
Brøytingen i Sameiet har blitt mye bedre etter at vi skiftet leverandør. 
Både snørydding og sandstrøing har forbedret seg. Men det kan i perioder fortsatt være glatt 
rundt omkring hos oss. Da vi vet vi har hatt et lårbeinsbrudd på P-plassen, ved papp/papir 
containeren, ber vi alle om å vise forsiktighet. 
 
Juletreinnsamling på nyåret. 
Renholdsverket har sendt ut et eget skriv om innsamling av juletrær på nyåret. Se vedlegg. 
Styret vil bare minne om at trærne settes på nedsiden av papp/papir containerne, som før om 
årene.  
Vær så snill, prøv å hindre at barnålene blir liggende igjen i svalganger/trappoppgang/heis. 
 
Julepapir som restavfall. 
Renholdsverket har sendt ut et eget skriv om at julepapir skal i restavfall. Se vedlegg. 
 
Brannalarm i bygget 24/11. 
Brannalarmen ble utløst ved et uhell denne dagen. Vedkommende som var så uheldig å utløse 
alarmen, har beklaget dette så mye. 
Men ”aldri så gæli at det ittj e godt for noe”: Vi fikk drillet våre rutiner. Vi fikk STOR skryt 
fra utrykningslederen fra Trondheim Brannvesen. De har aldri opplevd å komme til et bygg 
av vår type, hvor det var så godt organisert. Beboerne var samlet ute og i god avstand fra 
inngangspartiet slik at brannvesenet kunne komme til der de skulle.. I tillegg ble de mottatt av 
en person i vest som henviste dem til brannsentralen.  
Vi var et eksempel til etterfølgelse  
Men vi kan bli bedre. 
Hvordan får vi informert beboere som ikke kommer seg ut, om årsaken til brannalarmen i 
ettertid? Via vår nettside som skal bli operativ? Andre forslag? 
I utgangspunktet skal alle beboerne trekke ut av leilighetene, men noen er forhindret av ulike 
årsaker. 
Vi ønsker en oversikt over hvem som må holde seg i sin leilighet ved brannalarm.  
Det er ønskelig å kunne gi en slik oversikt til brannvesenet når de ankommer, som viser 
hvilke leiligheter vi med sikkerhet vet det kan befinne seg folk i. 
Til dere det gjelder: Legg en lapp i postkasse 130 med navn og leilighetsnummer. 
 

STYRET	  VIL	  ØNSKE	  ALLE	  EN	  RIKTIG	  GOD	  JUL	  OG	  ET	  GODT	  NYTT	  ÅR.	  
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