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Grilling og brann 
Styret minner om at brannfarlig væske og gass ikke oppbevares innendørs. Dette gjelder 
f.eks. gassflasker til gassgriller. Nå som vi går inn i grillsesongen, vil vi også minne om at 
det ikke er anledning til å bruke kullgrill på balkongene eller i hagene. Styret oppfordrer 
beboere til å være forsiktige når man griller, slik at man ikke skader seg selv, andre 
personer eller eiendommen. 
 
Alle leilighetene har brann-/røykvarslere og vannslange som skal brukes til å slukke 
branner. Det er ikke lov å koble fra varslerne. Dersom man fjerner vannslangen, må man 
selv erstatte denne med brannslokkingsapparat som må vedlikeholdes jevnlig. Dersom man 
trenger hjelp til å lære bruken av vannslangen eller slokkingsapparat, kan styret kontaktes. 
 
Dugnad og containere 
Dugnad blir arrangert av velet 7. mai kl. 18. Containerne står ute 6.-8. mai. I år skal vi 
plukke søppel, rake og vaske litt i oppgangen. Vi avslutter med pølsefest, slik som i fjor. 
 
Rens og sluk 
Styret minner om at alle beboere jevnlig må bruke flytende avløpsåpner i sluk/avløp på bad 
og kjøkken slik at effekten av høstens rørrens varer så lenge som mulig. Vi vil også minne 
om at man ikke må tømme fett og annet matavfall i vasken og/eller i toalettet. 
 
Helse, miljø og sikkerhet 
Styret gjennomførte den årlige vernerunden 15. april, og det ble ikke funnet store avvik i 
blokka. Skulle noen oppdage noe som er feil, f.eks. løse rekkverk, gjenstander i 
oppgangen, problemer med heisen, ytterdøren eller andre ting, er det fint om man melder 
fra til styret, enten ved å legge beskjed i styrets postkasse, ved å sende en e-post til 
etterstadkroken5h@gmail.com, eller ved å ta kontakt med et av styremedlemmene. 
 
Nettsider 
Besøk gjerne nettsidene til sameiet: etterstadkroken5h.wordpress.com. Her ligger mye 
nyttig informasjon! 
 
 

Så sant været tillater det, satser på å avholde den årlige, uformelle St. Hans-
samlingen utenfor blokka søndag 23. juni ca. kl 1800. 

 
 

 
 

Styret ønsker alle beboere en 
riktig god sommer!  


