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Generalforsamling er 29. april kl 18:00 

Hold av denne kvelden!  

Møtested blir på Grefsenkollen. 

Frist for innsendelse av saker er 6. mars. Styret 

møtes 10.3 for gjennomgang av saker.  

 

Brannvern, 
batteribytte i røykvarslere i alle leiligheter 

Styret har i tillegg inngått en serviceavtale med 
Norsk Brannvern. Avtalen inkluderer årlig sjekk 
av vårt brannvarslingsanlegg, bytte av batterier, 
kontroll av slukkeutstyr og veiledning for alle 
beboere om hvordan røykvarsling og 
brannslukkeutstyret fungerer. Alle brannslukkere 
vil dessuten overhales regelmessig hvert 5 år. 

Det er viktig at noen er hjemme og låser opp 
for montør til avtalt tid (alternativt gir en nøkkel 
til nabo). Norsk brannvern må inn i leilighetene og 
dersom de ikke få tilgang til avtalt tidspunkt og må 
komme tilbake senere, vil de ekstra kostnadene 
måtte belastes den enkelte beboer. 

Norsk brannvern kommer på befaring hos oss 
følgende dager mellom klokken 17:00 og 21:00 
(De starter gjerne litt tidligere med evt. 
fellesområder og besøker de som er hjemme). 
Tirsdag 3.mars besøkes: 
Hus nr. 1 til og med 53. 
 

Onsdag 4.mars besøkes: 
Hus nr. 54 til og med 92. 

Norsk brannvern vil med andre ord i fremtiden 
sørge for at Akebakkeskogen til enhver tid har 

brannsikkerheten i orden  

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. 

Eventuelt Norsk Brannvern på: 

post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 
(mellom 09:00 - 15:00) 

 

 

Elbiler 

Husk å melde til Styret om du har anskaffet 
eller planlegger å anskaffe elbil (ref. Styret 
informerer, nr.5 - 2014). 

 

Fjellsikring i Akebakkeskogen 

Styret har flere ganger henvendt seg til 
Bymiljøetaten med bekymring om 
fjellskrenten. På bakgrunn av dette har 
kommunen endelig fått innhentet geolog 
for vurdering av skråningen og eventuelle 
sikringstiltak. Styret har mottatt rapport fra 
geologisk undersøkelse. 
  
Entreprenør vil på vegne av kommunen 
sette i gang arbeider med sikring av 
skrenten i løpet av tidlig vår. I forbindelse 
med sikringsarbeidet vil det i korte perioder 
være noe redusert fremkommelighet på 
veien og noe støy i området. Normal 
arbeidstid vil være mandag til fredag 07.00 
til 18.30. 

 

Merk av følgende datoer i kalenderen: 

21. april - Vårdugnad   

29. april - Generalforsamling 

6. juni  - Sommerfest/aktivitetsdag 

 
 

Hilsen Styret 
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