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1. NYTT INFOSKILT 

  

Vi har bestilt nytt infoskilt, som skal settes opp ved innkjørselen til borettslaget på samme sted som det 

gamle. Det må imidlertid lages nytt fundament til skiltet. Det blir også satt opp skilt med parkeringsforbud 

for biler uten parkeringsoblat ved det nye skiltet. Skilt med parkeringsforbud blir i tillegg satt opp i enden 

av Dreggveien. 

  

2. SKOGING 

  

Vi vil fortsette med skoging på borettslagets område. Hensikten er å bedre utsikten fra leilighetene. 

Styret anbefaler at vi generelt skal ha lave busker, men at noen fine trær skal få stå. Vi vil samtidig rydde 

noe buskas og døde trær og grener for å gjøre området penere. Ulf Nilsen i Styret vil utføre det meste av 

arbeidet med litt innleid hjelp. Dette for å holde kostnadene nede. Ulf vil ta kontakt med beboerne i de 

aktuelle områdene etter hvert som arbeidet går framover. 

  

3. MATAVFALL 

  

Vi har fått klage på at det kastes matavfall på plenen utenfor blokkene. Dette ønsker vi ikke, fordi det kan 

lokke til seg rotter og andre skadedyr. 

  

4. PLASTAVFALL 

  

Den nye plastboden ser ut til å fungere etter hensikten. Iris skal tømme annenhver uke. 

Da er det ganske fullt. Vi ber derfor beboerne fordele plasten på de ulike innkastene. 

Sorteringen er fortsatt for dårlig og styret henstiller beboere om å bli flinkere til å sortere. 

  

5. PARKERINGSOBLATER 

  

Det er nå bare noen få som ikke har hentet sine grønne parkeringsoblater. Disse kan hentes på 

borettslagets kontor i Ankerveien 2 mandager 18 - 19. 

Vi tar sikte på å dele ut blå oblater til de som har to biler i familien. Vi kommer tilbake med nærmere 

orientering om utdelingen av disse oblatene.  

  

6. FLYTTING AV GRILLHYTTE 

  

Grillhytta som står mellom Ankerveien 11 og 13 står uheldig plassert. Vi tar sikte på å flytte den til flatere 

terreng nærmere Ankerveien. 

  

7. NY GARASJEPORT 

  

Porten til borettslagets garasje nr. 71 har vært moden for utskifting lenge.  

Garasjen inneholder en del redskaper og utstyr i tillegg til borettslagets biltilhenger. 

Tilhengeren og en del redskaper og annet materiell kan lånes ut til beboerne.  

 

 

• Styret takker for godt oppmøte i forbindelse med dugnaden  
• Styret minner om «nabogrillingen» som arrangeres torsdag 1 juni på fotballbanen  
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