REFERAT GATEMØTE SKOGMUSVEGEN MANDAG 8 DESEMBER
1 VASKEBOKA
Da denne forsvinner i tide og ut tide velger vi å avvikle den, vaskelistene vil komme i postkassene. Husk
å merk deg når du skal vaske! Kopi av vaskelisten vil bli teipet på klesrullen i vaskerommet, signer når
dere vasker. Ingen signatur vil tolkes som ikke vasket, listen vil bli levert til styret ved vaskeslutt. Det at
man ikke bidrar på felles vasken er brudd på husreglene!
Det kommer uttalige klager på sykler og vogner som står i gangen i blokka, disse skal IKKE stå her. Dere
har egen sykkel/vogn bu, bruk denne!
Vi vil søke styret om skap med lås som skal henge i gangen ved postkassene, der skal bla vaskelistene
henge. Dette da vi av erfaring ser at disse blir tatt ned osv. Så om noen har noe de vil ha hengt
opp/annonsert i skapene, ta kontakt med gatekontaktene.
2 INNSYN TIL SKOGMUSVEGEN 2
Skogmusvegen 2 ser seg litt lei på innsyn/folk som står i blokk vinduet (enden av gangen)å ser inn til de,
dette vil de ha slutt på. Evnt noen gardiner som kan trekkes for eller folie på vinduet, dette vil taes opp
på nytt når rehabiliteringen er ferdig. Fram til det oppfordrer vi at de i blokka ikke står å stirrer inn til nr
2.
3 EVENTUELT
# Musebolet er stengt på ubestemt tid, dette grunnet hærverk og masse rot/søl!
# Papp/papir skal kastes i container, IKKE på gulvet i blokka!
# Mugg lukt i felles kjølerommet i blokka, vaktmester er varslet. Men oppfordrer samtlige beboere om å
se over sine matbuer om det ligger noe der.
# Nyttårsaften, her ber vi alle beboere vise litt skjønn og vett ved oppskytning av raketter. Ingen raketter
i gata/parkeringsplass, beboere redd for brann med tanke på alt bygningsmateriell som ligger rundt.
# Ønskelig med to søppelbøtter utenfor blokken, en til søppel og en til hundeposer.
4 VASKEROMMET
# Fortsatt klager på hunde/katte hår i både vaskemaskin og tørketrommel, til dere som har dyr. Pledd
osv fra dyret må ikke vaskes i felles vaskerom, flere som får disse hårene i sine klær. Tenk også på de
med allergi!
# Ikke gå over vasketiden din, dette skaper forsinkelser og irritasjon for de som kommer etter deg.
# Vennligst styrk timer du IKKE skal bruke.
# Det er lov å tømme søppelbøttene når de er fulle!
# Se over og TØM lo skuffen for hver gang, gjerne ta den ut og ta ut det som ligger bak også.
# Om du er mer enn 15 minutter forsinket til oppsatt vasketid, kan andre ta over timen/e dine!
EN LITEN INNSATS FRA ALLE, FELLES TRIVSEL!!!!
Camilla og Alf

