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Oppgradering av parkeringsplasser

Volas planlegger oppstart av arbeidet i uke 47. Det vil i første omgang utføres planeringsarbeid slik at
massen får satt seg skikkelig, før asfaltering til våren. Arbeidet starter opp i Uglevegen og forsetter til
utvidelse av dagens plasser mot Skjærevegen. Det vil i denne perioden bli trangt om
parkeringsplassene, og det vil åpnes opp for å parkere på gressplenen på langsiden av garasjeanlegget
(øvre del) ut mot Kråkevegen. Styret ber om at det parkeres på skrå for best mulig utnyttelse av
plassen.

Postkassehus og bod

Styret har vedtatt å bygge en oppvarmet bod i postkassehuset for oppbevaring av blant annet maling
og andre styre-elementer. Styret vurderer å flytte redskapsbod til postkassehus, og postkasser til
redskapsbod, for å få en bedre oversikt og plass til redskaper og en arbeidsbenk.

Elbilladere i borettslaget - aktivering for bruk:

Beboere/andelseiere som skal bruke ladeanlegget er tidligere informert om at de må fullføre
registrering av sin bruker på Ladesmart (selv om brikker er utlevert), og det er en god del som ikke har
fullført registrering. Av sikkerhetsmessige hensyn utløper disse invitasjonene etter en uke etter
beskjed er gitt. Derfor vil ikke registreringslinken fungere for de som f.eks. vil inn og fullføre
registrering nå. Så om man vil benytte ladeanlegget så må man ringe Fjordkraft Kundeservice på 23 00
61 09 eller sende epost til lading@fjordkraft.no for å få aktivert sin bruker uansett om man bruker IDbrikke eller App på telefonen.

Gjennomgang i hager:

Styret er blitt bedt om å minne om Husordensreglenes pkt. 1, 5 ledd.
«Naboene har rett til gjennomgang gjennom naboers hage for å komme til egen hage.» Dette gjelder
selv om man har satt opp f.eks. hekk. Vi ber om at regelen etterfølges.

Parkering utenfor egen leilighet

Det innskjerpes regler for parkering utenfor egen leilighet. Vi henviser til husordensreglene pkt. 4.

«Beboerne har parkering i garasjen og skal parkere der.»
«Inntil det er opparbeidet flere parkeringsplasser, gis det tillatelse til å parkere ved egen
inngang for husstander med to biler.»
GJENTAKENDE PARKERING VED EGEN LEILIGHET OVER NATTEN OM HUSSTANDEN KUN HAR
EN BIL VIL BLI PÅTALT.

