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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 og 
sigarettaske over kantene av balkongene, som havner i hagene på bakkeplan. Dette er i 
strid med husordensreglene og fullstendig uakseptabel adferd. Balkongene skal ikke brukes 
til sjenanse for andre beboere.  
 
Sykler som ikke er i bruk 
Styret har observert at det i lang tid har stått flere tilsynelatende forlatte sykler utenfor 
blokka. Det er nå knyttet en rød hyssing på hver enkelt sykkel. Dersom du har en sykkel i 
bruk må du fjerne denne. Dersom hyssingen ikke er brutt, vil sykkelen fjernes den 25. juni. 
Dette må til for at andre som aktivt bruker syklene sine skal få låse syklene sine på 
sykkelstativet. 
 
Utbedring av ytterdøren 
Ytterdøren er nå utbedret med nye hengsler. Det har lenge vært problemer med at døren 
ikke lukket seg ordentlig, særlig i varmt vær. 
 
Styret ber alle beboere om å bruke nøkkelbrikken til å åpne ytterdøren. Bruk av vanlig 
nøkkel skader og sliter ut dørpumpen ut over lengre tid. Dette ble bekreftet av montøren 
som reparerte døren. Ta kontakt med styret om dere ikke har/trenger flere nøkkelbrikker: 
etterstadkroken5h@gmail.com 
 
Nettsider 
Besøk gjerne de nye nettsidene til sameiet: ek5h.no. Her ligges det jevnlig ut mye nyttig 
informasjon! 
 
 

 
 
 

 
 

Styret ønsker alle beboere en riktig 
god sommer!  


