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Grilling og brann 
Styret minner om at brannfarlig væske og gass ikke må oppbevares innendørs, heller 
ikke i boden. Dette gjelder også gassflasker til gassgriller. Nå som vi går inn i 
grillsesongen, vil vi også minne om at det ikke er anledning til å bruke kullgrill eller 
engangsgrill på balkongene eller i hagene. Styret oppfordrer beboere til å være forsiktige 
med grillingen, 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. Hvis man fjerner vannslangen, må man selv 
erstatte denne med brannslokkingsapparat som må vedlikeholdes jevnlig. Kontakt styret 
ved behov for hjelp til å lære hvordan vannslangen eller slokkingsapparatet skal brukes. 
 
Forsøpling og adferd på balkong 
Styret har fått henvendelser fra beboere som opplever at det blir kastet søppel, sneiper, 
sigarettaske og vaskevann over kantene av balkongene, samt at matter o.l. blir ristet over 
kantene, slik at bøss faller ned på balkonger under og i hagene på bakkeplan. Dette er i 
strid med husordensreglene og også fullstendig uakseptabel adferd. Balkongene skal ikke 
brukes til sjenanse for andre beboere.  
 
Varmepumpe 
Styret har fått spørsmål om tillatelse til å montere varmepumpe på fasade/balkong, og har 
sagt nei til dette. En varmepumpe innebærer en skjemmende fasadeendring, og samtidig 
en viss risiko for støy.  
 
Helse, miljø og sikkerhet 
Styret har gjennomført den årlige vernerunden, 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 dette meldes 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 vi på å avholde den årlige, uformelle St. 
Hans-samlingen utenfor blokka mandag 23. juni ca. kl. 
1800. 

 
 

 
 

Styret ønsker alle beboere en 
riktig god sommer!  


