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Dugnaden 

Styret tatt for godt oppmøte på årets dugnad. De var nesten 100% oppmøte fra 
huseierne. De planlagte oppgaver ble utført. 

Parkering 

Som det framgår av våre vedtekter, skal Prestsletta Huseierforening være et bilfritt 
område. Det skal kun kjøres til husene med større varer, slik som møbler osv. 

Det skal ikke parkeres innenfor vårt område over lengre tid. Husk å slå av motor når 
bilen er parkert på området. Biler skal ikke stå parkert på området om natten. Som 
kjent har vi avtale med et parkeringsselskap, som vil fjerne ulovlige parkerte biler.  

Hekker og busker 

Vi oppfordrer alle å beskjære hekker og busker ut mot veiene og trapper på området. 
Det har vært tilfeller der utstikkende greiner har ripet opp biler. 

Alle oppfordres også til å klippe gress langs utsiden av sin eiendom. 

 Søppel foran husene 

Søppelposer skal ikke plasseres ubeskyttet utenfor husene. Dette medfører at fugler 
åpner dem og sprer søppel utover. Vi må også tenke på at dette kan tiltrekke rotter til 
området. 

Rydding på området 

Styret oppfordrer alle til å plukke med seg søppel, som dere ser på vårt område. Som 
kjent har vi plassert 6 søppelbeholder på området, så det skal være kort vei for å 
kvitte seg med søppelet.  

Noen har lagt fra seg hageavfall, kvister og gress på skråning ved nordre enden av 
garasjen og bak autovernet. Vi oppfordrer dem å fjerne dette og leverer det på 
Grønmo.  
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Elbil 

De som ønsker opplegg for ladning av elbil i garasjeanlegget, skal gi beskjed til 
styret. De må selv besørge for det utført av godkjent installatør 

Bruk garasjeanleggets strømforsyning til ladning elbil, vil bli belastet med kr 1 500.- 
pr år, og dette blir fakturert ved utløpet av året. Dette gjelder fra 1.1.2013. 

 

Trehjulsykkel 

Er det et barn som har mistet sin trehjulsykkel. Denne står i 2.etasjen i garasjen. 

 
Styret 

Styret har valgt Kåre Frantzen til styreleder og Jorunn Finnsen til sekretær 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 

Styret treffes på: styre@prestsletta.no 


