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Biltilhenger til bruk for beboere

Borettslaget har gått til anskaffelse av en velbrukt tilhenger til bruk for alle beboere.
Tilhengeren har tillatt maks totalvekt på 1300 kg. Dvs. at med standard B-sertifikat for bil kan
selve bilen ha maks totalvekt på 2200 kg, slik at samlet totalvekt ikke overstiger 3500 kg.
I oppbevaringskasse på tilhengeren ligger det festestropper, vognkort og skadeskjema.
Nøkler til lås på tilhenger og lås til oppbevaringskassen kan fås ved henvendelse til styreleder.
Tilhengeren har tilhengerforsikring i Gjensidige.
Andelseier/beboer som låner hengeren er selv ansvarlig for skader som påføres. Egenandel
ved benyttelse av kaskodelen av forsikringen er Kr. 4000,-.

Strøing av gangveier

Borettslaget har avtale med Huatorpet Håndverkertjenester om rydding av snø rundt
garasjene og gangveier.
Det er dog behov for strøing og/eller bruk av isfjerningsmiddel (i betongtrapp), som vi selv må
stå for.
Vi oppfordrer derfor alle, som har fysisk mulighet, til å bidra med dette når man ser at
behovet er der.

Arbeidsbidrag til å sette opp bod i postkassehuset

Det skal bygges en oppvarmet bod i postkassehuset til bl. a. oppbevaring av maling. Denne
skal settes opp ved egeninnsats fra borettslaget. Arbeidet vil gjøres i løpet av noen uker.
Vi ber de som har mulighet til å bidra med byggeinnsats til å melde seg til styreleder med
f.eks. en SMS til mobil 90562670.

Vi minner om:
Garasjeporter som ikke går opp av seg selv i kulde.

Ved akutt problem; hjelp porten med hendene til å gå opp selv og utfør så prosess under.
Garasjeportene har gummilister på hver side mot portkarm. Disse gummilistene kan bli tørre
så porten stopper på ned eller opp-tur. Dette løses normalt ved å spraye på middel som står
på bord innerst i redskapsboden merket PTFE. Rist boksen godt i minimum 1 minutt før det
sprayes på. Dette gjøres av hver enkelt. Spør eventuelt nabo eller en i styret om du ikke klarer
dette selv.
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