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Styret vil takke alle som deltok på dugnaden 10. mai.
Sommeren og grill
Styret vil gjøre alle oppmerksom på at all bruk av åpen flamme er forbudt i sameiet.
Det er ikke tillat å bruke engangsgriller eller kullgriller på uteområdet, på verandaer
eller terrasser. Det er tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill, men ta hensyn til
naboer når du griller fordi det lett kan bli mye os.

Vannrenne og sluk på terrasser 90-106
Alle leiligheter i lavblokkene har vannrenne og sluk ute på gulvet, rett foran den store
blomsterkassen. Denne vannrennen sørger for at regnvann renner vekk fra terrassen.
Alle seksjonseiere/beboere er ansvarlig for å holde sluket til vannrennen fri for blder
og rusk. Se inne i uteboden på terrassen etter sluk. Snakke med naboen din rett over
gangen hvis sluket tetter seg.

Vaktmestertjenester
Vårt sameie har avtale om vaktmesteroppdrag på fellesområder med Ilas på
Lambertseter. Dette er et firma som også gjøre arbeidsoppdrag for den enkelte beboer
mot betaling. Hvis du trenger hjelp til f.eks. å bære, kaste større ting, rense sluk på
terrassen eller andre oppdrag, så kan du kontakte ILAS v/ Roy Cato Olsen på telefon
92895660.
For mer informasjon: www.ilas.no

HMS-arbeid
Styret har nylig hatt en besøksrunde til alle leiligheter i sameiet hvor vi leverte ut
sameiets egen HMS-håndbok. Styret håper at alle beboere leser håndboken og bruker
sjekklisten for egenkontroll i egen leilighet.

Søppel håndtering
Sameiet må bli bedre på søppelhåndtering.
 Det skal bare kastes husholdningssøppel i containere.
 Det skal ikke kastes søppel utenfor containere eller utenfor
søppelbodene.
 Det skal ikke kastes søppel og sigarettsneiper fra terrasser i Blakkens vei
90-106 og ned i skråningen.
 Det skal ikke kastes sigarettsneiper utenfor oppganger og på gangveier.

Kjøring på gangveier
Det skal – som hovedregel - ikke kjøres bil på gangveiene. Se skilting ved bommer.
Barn skal kunne leke trygt ute på gangveiene. Styret ber om at alle beboere
respekterer dette.

Parkering på gjesteplasser
Det er ikke tillatt for beboere å parkere egne biler på gjesteparkeringsplassene. Se
skilting ved parkeringsplassen.

Sommerfest 2016
Sommerfesten er i år utsatt til august. Styret kommer tilbake med mer informasjon.

Hilsen styret

