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Skjetten, oktober 2018

Lading av elbil i garasje
Gravearbeid og legging av strømkabel inn til garasjer starter første uken i November.

Vedlikehold av rør
Det vil bli foretatt spyling av rør i alle leiligheter i høst/vinter. Det kommer nærmere
informasjon om dette.

Montering av brannventiler
Det vil bli montert brannventiler i garasjerekke som er inn mot rekkehusene.
Dette for å se om det blir mindre svartsopp i garasjene.

Takoverbygg
Hvis man ønsker takoverbygg, skal det søkes og godkjennes av styret før man starter
arbeidet.

Lys over postkasser
Det vil bli montert led lys over alle postkassestativ i borettslaget denne høsten.

Hustak og garasjetak
Hustak
Det vil bli foretatt heltekking av 6 hustak i høst. Dette pga. taklekkasjer som har vært.
Garasjetak
Det vil bli foretatt sjekk av alle garasjetak i høst, dette for å unngå vannlekkasjer.

Ny hjemmeside
Det er ny hjemmeside for borettslaget www.tårnbyveien.no Denne siden vil bli oppdatert med
informasjon fra styret. I kalenderen vil det bli lagt inn bl.a. når komprimatorbilen kommer.

Lys i stikkveiene
I stikkveiene har vi ikke annen belysning enn utelysene til den enkelte husstand. Vi ber om at
utelysene står på om kvelden og natten slik at vi unngår fullstendig mørlegging i stikkveiene.
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Kjøring i stikkveien
Vi har mange barn i borettslaget som er ute og leker, og vi har hatt flere nestenulykker pga.
kjøring i stikkveiene i høy hastighet.
Det er mye unødig kjøring i stikkveiene i høy hastighet. Hvis man må kjøre i stikkveien
skal det kjøres i gangfart.
Vi har ingen barn å miste.

Parkering
Vi minner om at beboere skal parkere bil i garasje.
Parkering i egen parsell er ikke tillatt.
Parkering på gressplenene mot Alingsåsveien og Riihimâkiveien er ikke tillatt.

Nedfallsfrukt
Frukt fra frukttrær må ikke bli liggende i hagen for å råtne. Dette gjør at det kommer skadedyr
som rotter og mus. Frukten skal kastes i grønn matavfallspose i din egen avfallsdunk, ikke i
dalene mot Riihimâkiveien, Alingsäsveien og Granneveien.

Styret ønsker alle beboere en fin høst!
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