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Vintervedlikehold
Vintervedlikeholdet utføres også denne sesong av Skandinavisk Utemiljø Oslo AS (SUMO).
Vakttelefon 400 05 094.
Parkering
Nå som vinteren nærmere seg, vil vi minne om parkeringsreglene for området.
Vi oppfordrer om at det står færrest mulig biler og tilhengere på parkeringsplassen på taket og bak garasjen. Det
vil være lettere for rydding av snø. Biler bør stå i garasjen. Dette gjelder spesielt langtidsparkerte biler. Biler og
tilhengere som ikke er i bruk, bør vurderes fjernet.
Husk at parkeringsplass nærmest innkjøringen ikke skal benyttes, da den trengs for manøvrering av brøyteutstyr.
For øvrig minner vi om at det ikke skal parkeres inne på området eller ved innkjøringen fra Slimeveien. Vi viser til
parkeringsretningslinjene i våre vedtekter. Dette gjelder hele døgnet. Styret vil foreta borttauing av biler som
parkerer ulovlig.
Søppelhuset
Det skal ikke hensettes ting i søppelhuset. Dette skal leveres til Grønmo eller andre gjenbruksstasjoner. Det er
ikke riktig at andre skal fjerne det som står hensatt i bodene eller utenfor.
Husk å følge instruksjonen på innsiden av bodene, pakk matavfall inn i grønne poser og plast i blå poser.
Pappkartonger skal deles opp eller brettes før de legges i konteinerne for papir og papp.
Søppel
På nytt oppfordrer styret alle å plukke opp søppel en ser. Det er tross alt 6 søppelkasser på området vårt.
Det er i de senere tid blitt mye forsøpling på parkeringsplassen og bak garasjeanlegg. Vi håper at ikke beboere
stå for dette.
Avsetning til garasjeanlegg
Det ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 9.november 2016 at det skulle innkreves NOK 1 500 i
måneden i 18 måneder for rehabiliteringen av garasjen, se tilsendt protokoll fra møtet.
Som det går fram av fakturaene, har det en ny linje "Garasjeanlegg" med beløp NOK 1 500. De som benyttes
avtalegiro ved betaling, må huske at beløpsgrensen er tilstrekkelig høyt.
Styret vil kontrollere at beløpet blir betalt og etter hvert månedsskifte overføre innbetalingene til egen konto for
rehabiliteringen av garasjen.
Garasjenøkkel
Det er blitt kjøpt inn ekstra garasjenøkler, de koster nå NOK 350.

Med vennlig hilsen
Styret
Styret treffes på: styre@prestsletta.no

Styret ønsker alle en god og fredelig jul!

