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Lagring av brennbart materiale nærmere enn 30 cm fra sotluke

For de av dere som har peis: Det ble ved tilsyn, i forbindelse med feiingen, avdekket at det er

mange som har plassert brennbare materialer nær peisens sotluke. Av hensyn til brannsikkerheten

er det ikke tillatt å plassere brennbart materiale nærmere enn 30 cm fra denne luken. Sameiere

som ikke følger denne forskriften vil kunne risikere avkortning i forsikringsdekningen.

Oppmøtested ved brann

Vi håper selvsagt ikke på noen form for brann her i sameiet, men dersom en brann skulle oppstå ser

vi for oss at de som bor på 1. plan møter opp på nedre parkeringsplass og at man for 5., 6., 7. og 8.

plan samles i Jerpefaret.

Bytte av batteri i røkvarslere

Ved det årlige besøket fra Norsk Brannvern var det en god del leiligheter hvor ingen var til stede.

Norsk Brannvern bytter blant annet batterier i røkvarslere i samtlige leiligheter de er inne i. Husk å

bytte selv dersom Norsk Brannvern ikke har fått anledning til å gjøre det.

Mulighet for innbetaling på lån

Det vil bli anledning til å betale den enkeltes andel av lånet for garasjerehabiliteringen slik som

tidligere vedtatt. Denne muligheten vil sannsynligvis foreligge helt i slutten av februar. Vi har ikke

fått sluttregningen på garasjerehabiliteringen enda. Avklaring om denne har blitt noe forsinket fra

Consolvos side. For å forberede de som eventuelt ønsker å betale sin andel, informerer vi nå om at

beløpet vil utgjøre i underkant av 75 000,- pr seksjon. De som ikke ønsker å betale dette som et

engangsbeløp vil fortsette å betale sin andel som et tillegg til fellesutgiftene. Nøyaktig beløp og

fremgangsmåte for nedbetalingen vil bli varslet senere. De som fremdeles betaler på sin andel av

lånet for kjøp av sameiets tomt og ønsker å løse inn, har ikke anledning til å løse inn kun andelen av

lånet på garasjerehabiliteringen. Hvis noe skal løses inn må de enten løse inn sin andel av

tomtelånet eller løse inn begge låneandelene.

Uttak for motorvarmere

I forbindelse med gjennomgangen av behov for leie av garasjeplasser m.v. var det en del som

rapporterte at de ikke ønsket å fortsette å betale for tilgangen til uttak for motorvarmer. Er det noen

som betaler for tilgang og ikke lenger ønsker denne (og ikke allerede har gitt beskjed om dette), eller

noen som ønsker tilgang og som ikke har det, send e-post om dette til garasje@skogen.info, innen

14. februar.
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