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Mandag 10.12 er styrerommet stengt!
Vi må dessverre stenge styrerommet førstkommende mandag grunnet usedvanlig
stort forfall. Siste åpningsdag før jul blir da den 17.12 og vi åpner igjen den 7.1

Forsøpler du oppgangen?
Styret får meldinger om at enkelte lar søppelposen stå ute i gangen og lukte før de
blir kastet ute. Dette er selvfølgelig ikke tillat og styret ber alle om å ta hensyn til
sine naboer. Styret ber også de som velger å lufte leiligheten gjennom døren ut i
gangen om å ikke gjøre dette. Husk også på å holde oppgangen ryddig slik at det er
en trygg rømningsvei.

Røykvarselen trenger batteri!
Røykvarsleren skal gi et grønt blink hvert 30. sekund når den virker som den skal.
Hvis ikke den gjør det, kom på styrerommet for å få nye batterier.

Ødelagte vinduer mm.

Styret beklager at det tar tid med vinduer som enten ikke lar seg lukke eller åpne.
Vi venter nå på en avklaring på om vi kan løse de sakene som er akutte og trenger
rask løsning mot å få refundert kostnadene senere. Dette er visst en vanskelig nøtt
for forsikringsselskapet. Vi maser videre og håper på en rask løsning!

Hvis uhellet er ute

VED VANNLEKKASJE:
Steng hovedkrana med en gang! Den sitter i nærheten av toalettet.
Ring Rørleggervakta: 23 12 65 50.
Kontakt forsikringsavdelingen i OBOS: 22 86 55 00 (dagtid). - be om å få
forsikringsavdelingen. Du blir deretter kontaktet av en takstmann som representerer
Gjensidige forsikring.
Ps! Det anbefales på det sterkeste å stenge hovedkrana i leiligheten om du reiser
bort. Da unngår du at en vannlekkasje oppstår hos deg.

VED HEISSTANS:
Ring Schindler Stahl Heiser: Gratis grønt nr.: 800 31 760.
VED STRØMBRUDD:
Ring Hafslund: 22 44 10 40. Spørsmål om strøm for øvrig: Ring LOS på 38 60 85 00
(kl. 08.00-17.00 på hverdager)

TV-OG BREDBÅND:
Om TV-kanaler ramler ut eller tv-bildene går i svart eller Get-boksen rett og slett tar
kvelden:
Ring GET: 21 54 54 54

