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Utbedring av himlinger ved
inngangspartiene
Arbeidet med himlingene går sin
gang. Styret og berørte beboere er
meget fornøyde med arbeidet.
Henstilling til alle beboere
Vi minner fortsatt om at innpakking
av søppel som kastes i søppelsjakten,
må pakkes godt inn i egnede
plastposer og knyttes godt igjen.
Pakk inn i to poser og klem ut luften,
slik at posen ikke sprekker når den
når bunnen. Overholdes ikke dette,
vil den enkelte søppelsjakt bli stengt
og søppel må bæres ned i
søppelrommet.
Valgkomiteen
Valgkomiteen har hatt frafall av en
person. De trenger derfor en ny
person. Har du lyst til å være med i
dette arbeidet, ta kontakt med Laila
Ekeli, nr 49, mob 92838535 eller
Sverre Bjørnbekk, nr 28, mob
48057231 så fort som mulig og før
1. februar.
Brannsikring
Boligbrann AS er i full gang med
installering av brannvarslere og ny
brannslange i alle leiligheter.

For de beboere som lurer, er det styret
som er ansvarlig for boligmassen og
dermed også brannsikring av denne,
selv om dette er montert i hver
andelshavers leilighet. På sidene til
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
beredskap, kan man lese om dette:
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brann
vern/Borettslag-‐og-‐sameier/Styrets-‐ansvar/	
  

Her kan du også finne andre ting om
emnet brannsikring.
Hverdagsstøy fra beboere
Styret henstiller til alle om å huske på
at det er meget lytt mellom våre
leiligheter. Høylytt diskusjon og
spesiell, instrumental musikk kan
derfor være til stor sjenanse for
naboer. La heller ikke barna dine
oppholde seg i oppgangen.
Vis hensyn!
Parabolantenner
Beboere som har montert
parabolantenner på balkongen sin, må
huske på at den kun skal stikke 1/3
over toppen av balkongfronten. Det
henstilles til de som har den stående
for høyt opp, om å senke den.
Har du sjekket vår hjemmeside?
Gå inn på www.bryn1.no
Der finnes også epost adr. til alle i
styret. E-post til styret:post@bryn1.no
E-post til vaktmester (også vikar):
vaktmester@bryn1.no
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