REFERAT FRA GATEMØTE I SKOGMUSVEGEN
STED: Fellesrom I Skogmusvegen
DATO: 21.11.2016 kl:1900
9 beboere møtte.
AGENDA:




Rydding/renhold i kjeller i blokka
Fellesvasking
Eventuelt
RYDDING/RENHOLD:
Hvis det ikke blir ryddet vil styret bli informert og bedt om å leie inn avfallskonteiner
og personell for å ta rydding.
FELLESVAK:
Styret blir kontinuerlig informert om ikke utført vask. Styret blir oppfordret til å
sende ut skriv om viktigheten av renhold i fellesområder.
Vaskerommet og tørkerommene vil bli rundvasket i nærmeste fremtid, Elsa og Laila
tar vaskerommet og Berte Marie og Astrid tar tørkerommene, det er veldig fint om
flere kan være med så t kontakt med de som har sagt seg villig til å stå for vaskinga.
EVENTUELT:
Det er beboere som føler ubehag av at det røykes på terrasser og ved inngangsdører,
røyk kommer inn via åpne vinduer. Oppfordrer alle til å utvise hensyn. Dette gjelder
også grilling.
Det oppfordres også på det sterkeste til å utvise stor forsiktighet når det gjelder
oppskyting av raketter nyttårsaften.
Det oppfordres til at de som har plass i parkeringsgarasjen benytter denne og ikke ta
opp unødvendig plass ute. Det opplyses også om at garasjen ikke er egnet som
oppbevaringsplass for dekk og annet. Ikke heldig ved en eventuell brann.
Gatekontaktene

SAKER TIL STYRET:
Etter gatemøte fremmes følgende saker for styret:
1. Skriv til beboere ang. rydding og renhold i fellesområder i kjeller med konsekvenser hvis det
ikke blir ryddet. Konsekvens kan vær innleie for å ta rydding og renhold
2. Det er ønskelig med gelender på venstre side i garasjenedgang på enden av blokka. Dette
gjelder det siste stykket etter trappa frem mot dør. Det blir ofte glatt her vinters tid.
3. Det er trangt å kronglete å komme til låsvrider på innsiden av dør i garasjenedgang på enden
av blokka, postkassene står for nærme døra. Det må ses på mulighet for å flytte på
postkassen slik at det blir bedre plass.

