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1. Dugnaden

Styret takker for meget god deltagelse ved årets dugnad. Det står igjen noe som burde 
gjøres, blant annet beising av gjerder. Den som ønsker å gjøre noe, ta kontakt med Kåre 
Frantzen nr 18 eller mobil 90070 895 for tildeling av oppgaver.

2. Hekker og trær

Vi oppfordrer beboerne som har hekker og trær langs veier og trapper å klippe disse slik at 
de er 70 cm fra asfaltkanten. Tenk også på vinteren, da hekker kan bøye seg utover av 
snøtyngden.

Beboere, som har plen ut mot gangveier, oppfordres likeledes å slå denne.

3. Søppelbodene

Vi viser tidligere skriv, hvor det var mye søppel i gulvet i bodene. Vi må alle holde orden i 
bodene, all søppel skal kastes i containerne, større kartonger skal deles, slik at de kan 
legges i container, intet skal plasseres på containerne eller på gulvet. Ingen søppel skal 
plasseres på gulvet eller på containerne, renovasjonsetaten like ikke ta det med.

Slik skal det ikke være.                                   Slik skal det se ut.

4. Søppel ved husene

Søppelposer skal ikke plasseres utenfor husene, for senere å bringe dem til søppelbodene. 
Dette medfører at fugler ”undersøker” disse, vi kan også risikere at dyr kan komme på 
besøk.



Informasjon
Prestsletta Huseierforening

Juni 2010

5. Hageavfall

Igjen har noen lagt fra seg hageavfall ved autovernet ved nedre parkering. Den som har 
gjort det, har lovet å fjerne det.

Slik ser det ut

Hageavfall og annet søppel skal ikke legges igjen på noen sted på område vårt eller 
nærområde.

Husk at de som pusser opp i hus og hage, har ansvaret å kjøre det til Grønmo.

6. Garasjeanlegget

I garasjeanlegget skal det ikke oppbevares annet enn det som er naturlig for bilen, et sett 
hjul kan være der, ved flere hjulsett, skal de plasseres på hverandre. Biler skal parkere 
lengst mulig inn, slik den ikke er til hinder for andre å parkere.

Det skal ikke oppbevares noe brannfarlig i garasjeanlegget.

7. Styret

I følge våre vedtekter skal de valgte styremedlemmer selv velge styreleder. På styremøte i juni 
ble Kåre Frantzen valgt.

Vi ønsker alle nye beboere velkommen til Prestsletta.

Vi oppfordrer alle til å sjekke vår hjemmeside, der er mye informasjon. 

Prestsletta.no

Ønsker alle en god sommer.

Med vennligst hilsen Styret


