Sommer = utetid
Sommeren er nå rett rundt hjørnet, og mange som disponerer hager har allerede gjort dem klare. Alle
som disponerer hager er pliktige til å vedlikeholde disse, og holde dem pene og ryddige. Dette gjelder
også gjerdene, disse må vedlikeholdes og males innimellom. Maling fås utlevert på styrerommet, og
skal du male i løpet av sommeren må du hente ut maling før styrerommet stenger for sommeren.
Siste frist er TIRSDAG 26 JUNI fra klokken 18:30 til 19:30.
Dessverre er det ikke alle som har stelt i hagene sine, det skal ikke være nødvendig at styret må
sende ut brev med pålegg om opprydding år etter år.
De som har hageavfall kan kaste dette på plassen ved fjellet på baksiden av rekkehusene. Denne
plassen er KUN for hageavfall, og bærer du kvister og gress ned i søppelsekker skal disse tømmes og
sekkene tas med hjem igjen. Pass også på å legge ifra deg hageavfallet så langt inn på området som
mulig, ikke dump det rett ved inngangen. Da blir det så fort fullt og andre får ikke kastet sitt.

Grilling
Sommeren er kommet vel i gang, og mange er i full gang med grilling allerede. Det er viktig at de som
griller viser hensyn til sine omgivelser.
Det er kun er tillatt med gass- og elektrisk grill på verandaer. De som bor på bakkenivå kan bruke
kullgrill, men denne skal være plassert minimum 4 meter fra husveggen.
Brannskader forårsaket av bruk av grill, dekkes ikke av noen forsikringer, og må betales av andelseier

Ballspill på tunene.
Vi må dessverre nok en gang minne om at borettslaget har bestemt at det ikke er ikke lov med ballspill
på tunene. Det gjelder for alle. Vi forventer at voksne går foran med et godt eksempel for sine barn.
Vi anbefaler at man benytter ballbanen.
Det vil også bli satt opp skilt for å tydeliggjøre forbudet mot ballspill på alle tun.

Skovstua
Vi har nå skaffet et eget telefonnummer for dem som ønsker å leie Skovstua.
Telefonnummeret er : 400 93 448
Dette er telefonnummeret som skal benyttes, ingen andre har oversikt over når skovstua er utleid.

Sommerferie styret
Styret har valgt Eirik Litangen som nestleder, og Mariann Hagen er styrets sekretær
Styret stenger for sommeren, og har siste åpningsdag tirsdag 26.06. Vi åpner igjen tirsdag 07.08.12.
Mail vil bli lest sporadisk. Ringer du styretelefonen, legg igjen beskjed, husk også og legg igjen navn
og telefonnummer du kan nås på. Trenger du maling, nøkler o.l i løpet av sommerferien, hent dette før
vi stenger.
Vaktmesterselskapet vårt tar ikke ferie, så er det noe spesielt eller du vil melde om feil, er det bare å
ringe de.

Parkering
Får du feriegjester med bil i sommer som skal være på besøk lengere enn de tre dagene det er tillatt å
parkere på gjesteparkeringen, ring parkeringsselskapet på telefon 412 55 384 og avtal med dem om
tillatelse til utvidet parkering. Husk å ha registreringsnummeret til bilen klart når du ringer.

Ro
Skolen tar snart ferie, og vi vil minne både barn, ungdom og voksne om at det skal være alminnelig ro
etter kl. 22 selv i sommerferien, og dette gjelder også ute. Ta hensyn til hverandre så får vi alle en fin
sommer.

Med ønske om en varm og solrik sommer til alle sammen!
Styret
26.06.2012

Skovbakken Brl

