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Det er ikke tillatt å plassere
parabolantenner utendørs!
Vi ser nå at noen har satt opp parabolantenner i forhagene. Dette er ikke
tillatt. Borettslagets øverste myndighet, generalforsamlingen, har tidligere
gjort vedtak om at parabolantenner kun er tillatt å plassere på gulvet på
verandaene.
Det er derfor brudd på borettslagets Husordensregler å plassere slike
antenner utendørs. De som har plassert parabolantenner utendørs, må
demontere disse innen 31. oktober. Vi minner samtidig om at brudd på
borettslagets Husordensregler kan føre til oppsigelse.

Vi sperrer inngangspartiene med steiner
Som de fleste sikkert har lagt merke til er det plassert steiner ved noen av de nye
inngangspartiene. Dette er gjort for å hindre biler i å kjøre på hellene. Til tross
for at vi har gjentatt og gjentatt oppfordringen om ikke å kjøre på hellene, er det
svært mange som dessverre gir fullstendig blaffen.
Steinene som nå er plassert ved de mest utsatte inngangspartiene, er bare satt
opp midlertidig. Vi har bestilt steiner til alle inngangspartiene som vil bli
utplassert når de ankommer borettslaget.
Om noen i mellomtiden kjører inn på hellene og disse går i stykker, kan
vedkommende vente seg et durabelig økonomisk krav. Slik kjøring vil styret
også oppfatte som hærverk på borettslagets eiendom, med de konsekvensene det
kan få i forhold til leieforholdet.
Vi minner i denne forbindelse om at borettslaget tidligere har vunnet fram i
retten om at hærverk på borettslagets eiendom er grunnlag for oppsigelse.

Kan noen hjelpe oss?
I løpet av de siste ukene har noen plassert et transportabelt toalett til campingvogn eller båt ved inngangspartiet til OSV. 194. Toalettet var fullt av avføring.
Toalettet er nå fjernet av borettslaget. Om noen har tips om hvem denne grisen
er, ta omgående kontakt med styret.
Hilsen styret

