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Belysning i stikkvegene

Som det ble bestemt i Generalforsamling inneværende år, skal det monteres nye lamper midt på alle våre 85 boder.
Styret har innhentet et meget godt tilbud for lamper og montering av disse starter førstkommende fredag 18. november. Montør kommer til å arbeide med dette gjennom de to førstkommende helger og regner med at dette vil holde.

Lampene må hente strøm en plass. For dette er det bestemt at tilkobling vil skje slik:

Alle som bor på østsiden av Landskronaveien vil bli tilkoblet i den boden som vender mot dalen.
Dvs LKV nr  4, 8, 12, 16, 20. 26,30. 38, 42. 44, 48, 52, 56, 60. 70, 74, 78, 82. 88, 92. 100, 104. 114, 110, 106. 138, 142, 146, 150. 160, 164, 168. 176, 180, 184. 360, 364, 368. 392, 388, 384, 378, 374.

Alle som bor på vestsiden av Landskronaveien vil bli tilkoblet i den boden som vender mot motorveien. 
Dvs LKV nr 3, 7, 11, 15, 19. 27, 31. 81, 77, 73. 69, 65. 89, 93, 97, 101, 105. 113, 117, 125, 129. 145, 141, 137, 133. 153, 157, 161. 167, 171. 179, 183.

For de rekkene som ligger nord – syd, vil tilkobling skje i den boden som vender nordover.
Dvs LKV  37, 41, 45, 49. 120, 124, 128, 132.

Montør er avhengig av å komme inn i nevnte boder for kobling av strøm, og vi ber beboere i nevnte leiligheter om at døren til boden ikke er låst/alternativt at man er hjemme for å låse opp. Montør starter med LKV 4 og beregner ca 30 minutter for montering. Han vil benytte førstkommende helg for montering på boder øst for Landskronaveien. Det startes allerede førstkommende fredag med montering av lamper.

De beboere som får koblet bodlampen i sin bod får 2 stk sparepærer av typen Osram med stor sokkel for montering i sine egne lamper.  Disse vil bli delt ut av styret, dvs lagt i postkassene.

Sikringsskap.

Alle leiligheter, med unntak av noen få,  har fått montert inn nye automatsikringer med jordfeilbrytere. Enkelte har mottatt en oversikt over de feil som må utbedres. Styret ber om at dette blir tatt tak i så snart som  mulig, og at styret får melding når dette er utbedret av autorisert installatør. 

Garasjer og oppstillingsplasser.

Parkeringsopplegget har med meget små unntak fungert veldig bra!! Gjestene våre har med få unntak funnet parkering for sine biler og det var vel mye av hensikten med opplegget!!!! 

Men husk på at tilhengere ikke skal ta en oppstillingsplass. Snakk med styret for parkering av disse.

Husk også på at det blir behov for brøyting i år også. Vi minner om at de som har parkeringsplasser selv må sørge for nødvendig bruk av snøskuffe, slik at bilen ikke kommer lenger og lenger ut på plassen. Likeledes må bilen ikke parkeres med  ”snuten”  langt inn på gangveien. Dette vil hindre brøyting av gangveien. 

Ha en fortsatt trivelig høst !!

Gjelleråsen Borettslag AL
For styret
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