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Dugnad
Lørdag 29.oktober er det ny dugnad. Vi
håper alle kan stille opp, det vil bli litt arbeid
og mye sosialt med bl.a. grilling og Quiz.
Depositum for garasjer
Depositum skal nå være tilbakebetalt til alle
som hadde det. Om noen mener å ha noe
tilgode, vennligst ta kontakt med styret eller
USBL. Vi beklager at utbetalingene drøyde,
men dette har vært utenfor styrets kontroll.
Husk også at garasjene skal ikke benyttes til
andre formål enn oppbevaring av kjørtøy
samt nødvendig tilbehør og rekvisita.
Brannstiger
Brannstiger ble montert i mai måned for de
leilighetene som ikke allerede hadde dette
og ligger i tredje etasje fra bakkenivå.
Husk røykvarslerens dag den 1.des: Sjekk
batteriet i varsleren din og snu
brannslukkingsapparatet!
Grilling
Grilling skal primært foregå på ved
grillplassene for å unngå for mye røyk inn i
naboleiligheter
UNNGÅ VANNSKADER TIL
VINTEREN!
Hver vinter har vi vannskader i tilknytning
til utekranene. Selve utekranene er
frostsikre, men dette forutsetter at vannet
kan renne fritt ut når kranen stenges. Derfor
er det meget viktig at ikke slanger, og heller
ikke noe tilkoblingsutstyr (Gardena el.l), står
montert på kranen når kulden setter inn!
Dette gjelder selv om kranene ikke brukes
om vinteren!

Innbrudd
Det har dessverre nylig vært innbrudd i en
fellesgarasje hvor en bil ble stjålet. Koden
på åpneren er endret. For å holde oversikt
over omfang av dette ønsker styret å være
informert om innbrudd og lignende.
Noen har lekt med et rifleliknende våpen
”softgun”, og skudd fra denne ble avfyrt
bl.a. inn i en åpen verandadør. Dette skal
selvfølgelig absolutt ikke forekomme!
Styret har bilder av gjerningspersonene, to
gutter på rundt 18 år. Våpenlovens § 27b
sier klart at det er ulovlig å ha slike våpen
på offentlig sted.
Den gamle hvite brakka ved
fotballbanen
Denne ble vi kvitt uten kostnader. Vi har
fått bygget inn et nytt lagerrom i
utstyrsboden på hvit felt.
Skadedyr Vi vedlegger et infoark om
bekjempelse(inkl. i vår forsikring)
Rabatter.
Ved å informere om at en er beboer i
Akebakkeskogen borettslag får en rabatt
ved kjøp hos Thaugland trelast på Storo.
Rabatten er på opptil 25% avhengig av hva
en kjøper.
Vi har også rabatt-avtale hos Maxbo, oppgi
kode: 627925.
Styremøter
Vi har styremøter hver måned, 4 stk etter
GF i mai. Neste styremøter er 9. nov. og
7.des.
www.akebakkeskogen.no
Styret jobber med å oppdatere hjemmesiden
vår!
I tillegg er vi selvfølgelig på Facebook ☺
Tips til endringer ønskes til erik69@gmail.com
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