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Ny styreleder
På ekstraordinær generalforsamling 11. juni ble
Gina Kristiansen Borgersrud fra Advokatfirmaet
Hoel Wollbråten valgt til styreleder. Vi ønsker
henne velkommen i styret!

Brannvern

Vedlikehold av taknedløpskasse
Det er viktig at kassen under nedløpet fra taket
holdes ren for blader og annet som kan tette.
Kontroller at regnvann renner raskt unna og at
vann ikke renner mot inngangspartier eller
kjellervegger.

21 september fra klokken 17 blir det pølser og
brannvernopplæring på ballplassen.
Brannmann og instruktør, Rolf S. Nordberg, vil
dele av sin kunnskap og erfaring, og lære beboerne
om grunnleggende brannvern.
Vi byr på en spenningsfylt og nyttig
demonstrasjon både av brannutvikling og
slukkemetoder for branntilløp i ulike materialer.
Hold av denne ettermiddagen for å lære mer
om brann, brannfarer og brannslukking!
Hvis du har en kasse som er ødelagt, ta kontakt
med Styret som vil sørge for at den settes i stand.

Nyanlegg på Rødt og Blått felt
Arbeidene er stort sett ferdigstilt. Det mangler noe
beplantning ved parkeringsplasser på Rødt og
Blått felt. Dette vil plantes i høst.

Elbiler
NB Ved dårlig vær blir arrangementet utsatt

Beskjæring langs gater og gangveier
Busker langs gang- og kjøreveier skal ikke henge
utover kantstein/asfaltkant o.l. fordi det hindrer
sikt og snevrer inn de smale gatene. Trekroner skal
ikke være til hinder for utrykningskjøretøyer.
Beboere med hage har ansvar for at dette ivaretas.
Styret vil engasjere gartner til å beskjære vegetasjon
langs gater og gangveier der slike hensyn ikke
ivaretas av beboerne selv. Dette informeres om i
forbindelse med høst- og vårdugnad, og det blir
derfor ikke sendt ut ekstra varsel på forhånd.

Husk å melde til Styret om du har anskaffet eller
planlegger å anskaffe elbil (ref. Styret informerer,
nr.5 - 2014).
HUSK!
21 september Brannvernopplæring på ballplassen
klokken 17 - 19
31 oktober
Høstdugnad kl 11 - 14
13 januar
Juletrefest kl 17 - 19
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