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Som mange har observert skjer det mye i borettslaget vårt for tiden. Arbeidene med å 
pusse opp og male kjøkkenfasadene er godt gang. Likeledes maling av vegger, tak og gulv 
i kjellerrom. Noen oppganger males også. Dessuten installeres for tiden nytt moderne 
kabelnett og fellesmåling av strøm.

Papircontainer
Renovasjonsetaten har etter initiativ fra styret plassert ut ytterligere en papircontainer i 
borettslaget. Denne står ved parkeringsplassen. Bakgrunnen for dette er at mange 
beboere ønsket dette (jfr. resultatene fra en tidligere utgave av LyttePosten). Vi har 
dermed endelig fått to grønne papircontainere på indre boområde, og ikke slik som 
tidligere en grønn og en lyseblå. 

Av og til blir imidlertid containerne på indre boområde fulle og papir og papp blir liggende å 
flyte. Dersom dette skjer vil vi oppfordre de som har mulighet til det å benytte 
papircontaineren ved parkeringsplassen.

Dagligstuen pusses opp
Dagligstuen skal pusses opp, med blant annet et nytt og mer praktisk kjøkken (det gamle 
detter fra hverandre). I denne forbindelse vil Dagligstuen være stengt for utleie fra dags 
dato. Oppussingen er ventet å være ferdig i løpet av januar. 

For nyinnflyttede kan det opplyses om at Dagligstuen er et lokale som kan leies av 
beboerne. Lokalet ligger til høyre for inngangen i Landingsveien 86. Leie av lokalet koster 
150,- kroner. Bestilling, utlevering av nøkkel og faktura for innbetaling av leiebeløp kan 
gjøres i styrevakten eller i kontortiden til vaktmesteren.

Parkeringstillatelser
I spesielle situasjoner kan styret gi en midlertidig/kortvarig parkeringstillatelse som legges i 
frontruten. Trenger du dette kontakt vaktmester mandager eller onsdager kl. 10:00-11:00 
eller på styrevakt torsdager kl. 18:00-20:00.

Styrevakter
Siste styrevakt før jul er torsdag 20. desember og første styrevakt etter nyttår er 10. januar. 
Styrevaktene vil også neste år være på torsdager kl. 18:00-20:00. 

Styret ønsker å takke alle beboere for året som er gått. Husk at det ikke er tillatt å antenne 
eller sende opp fyrverkeri inne på borettslagets område. Dette på grunn av brannfaren på 
balkonger og tak. Vennligst respekter dette. I år vil det ikke bli delt ut batterier til 
røykvarslerne fordi nye røykvarslere med batterier ble delt ut i høst. Da gjenstår det bare 
for oss i styret å ønske alle en … 

God Jul og et godt nytt år!

Julehilsen fra

Styret
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