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Vintervedlikehold 

Vår tidligere entreprenør Per Kr. Fossum sa opp kontrakten med oss tidligere i år for vintervedlikehold. 
Grunnen var sykdom. 

Styret har etter en anbudsrunde valgt Skandinavisk Utemiljø Oslo AS (SUMO) som ny leverandør for 
foreløpig et år. Firmaet er godt kjent hos oss, da de fra tid til annet har hjulpet Fossum. SUMO vil også 
stå for feiingen til våren. 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 på parkeringsplassen på taket av garasjen. Det vil 
være lettere for rydding av snø. Biler bør stå i garasjen. Dette gjelder spesielt langtidsparkerte biler. 
Biler 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. 

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. 

 
 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 

Styret treffes på: styre@prestsletta.no 

 

 

Styret ønsker alle en god og fredelig jul! 

 


