Østausa Borettslag

Fjerning av håndtak på oppgangsvinduer
Styret har vedtatt at håndtakene på vinduene i oppgangene blir tatt bort i
vintersesongen. Dette fordi vinduene til stadighet åpnes og blir stående åpne. Dette
medfører at vinduene blir ødelagt og at vi fyrer for kråka. Håndtakene vil bli satt på
igjen til våren.

Containere over nyttår
Det vil bli satt ut containere fra 5. januar til 11. januar. Disse vil bli plassert på
fotballbanen. Bommen inn til fotballbanen vil bli låst, slik at det ikke er mulig å kjøre
inn til containere – verken for borettslagets beboere eller uvedkommende.
Vi minner om at gavepapir skal kastes i restavfall, ikke papiravfall. Alle må ta ansvar
for at molokene ikke blir overfylt i løpet av julen. Man må heller lagre avfallet i egen
andel/bod, og benytte seg av muligheten til å kaste dette i container som da blir satt
ut 5. januar. Vi minner også om at det ikke skal kastes avfall sent på kveld eller natt.
Dette lager mye lyd og er svært forstyrrende for leilighetene i nærheten.

Problemer med manglende lyd i porttelefonen?
Dersom det lyser rødt, så er sannsynligvis apparatet satt i mute/stille posisjon. Trykk
hurtig 2 ganger på svarknappen, så vil apparatet komme i normal posisjon igjen.
Fullstendig bruksanvisning til porttelefonene vil publiseres på hjemmesiden.

Unngå støyende aktiviteter på kveld og natt
Klesvask, tørketromler eller lignende lager mye lyd for naboer, og vi minner om at
dette skal unngås. Dette også av brannsikkerhetshensyn, da det er brannfarlig å la
vaskemaskiner og tørketromler gå på natt uten tilsyn.

Husk at julehøytiden også er høytid for brann. Pass på at levende lys ikke får stå og
brenne uten tilsyn. Ta vare på hverandre.

Vi ønsker alle en fin førjulstid og riktig god jul!
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