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Betong i blokkene
Det vil bli foretatt en sjekk av tilstanden på betongen i blokkene. Det vil bli sjekket 2
verandaer i hver blokk så vi ber de av dere som mener de har feil på betongen på sin veranda
om å gi oss beskjed på mail til: styret@rugdeberget.no. snarest.
Det vil i tillegg bli tatt prøver av betongen i garasjene.
Ringeklokker i blokkene
Vi vil nå endre alle navneskilt på ringeklokkene utenfor blokkene. Det vil endres fra navn på
beboer til leilighetsnummer. Det betyr at vi senere ikke behøver å endre disse skiltene ved
kjøp og salg av leilighetene.
For at man skal kunne vite hvem som bor i de forskjellige leilighetene så setter vi opp en
ekstra tavle ved siden av ringeklokkene hvor navnene skal stå. Dette er en tavle hvor det er
enklere å skifte ut navn og hvor man han større plass å skrive på.
For å få gjort dette ordentlig vil 2 representanter fra styret komme rundt for å få skrevet inn
de navn som skal med.
Beisning av verandaene i blokkene
Samtidig som man går rundt for å endre navn på ringeklokkene vil man også samle inn beis
o.a. etter beisedugnaden i høst. De som ikke har fått beiset eller trenger hjelp til dette vil a
kunne få kommunisert dette til de 2 styrerepresentantene som kommer rundt.
Forlengelsesrør på takrenne ved garasjen
Vi har 2 ganger satt på et langt forlengelsesrør på takrennen ved garasjen for å hindre at vann
renner inn i garasjen. Det har blitt stjålet 2 ganger. Helt utrolig, men sant. Vi setter pris på
tips hvis noen har sett noe.
WEB siden vår
Har noen lyst til å hjelpe oss med design og innhold på WEB siden slik at den kan bli mer
«levende» så ta kontakt med styret. Vi ønsker oss også forslag til innhold.
Parkeringsplassene som leies ut av styret.
Minner om at disse plassene ikke kan leies ut/lånes bort til andre hvis man selv ikke lenger har
behov for plassen. Vi vil nå vurdere å kjøre P-kontroll også på disse plassene slik at biler som
ikke er registrert på leier av plassen kan bøtelegges /taues bort.
Det er brukt vanlig skjøteledning for innebruk til motorvarmeruttakene ved P-plassene langs
blokkveggen. Disse henger da ute i all slags vær og dette førte til kortslutning på flere av
uttakene.
Hvis man benytter motorvarmer så ta med ledningen i bilen når du kobler den fra.

Dette er helt innlysende: DET SKAL IKKE BRUKES SKJØTELEDING UTE SOM KUN ER FOR BRUK
INNE.
Disse uttakene skal heller ikke benyttes til vifteovner eller andre tekniske innretninger. Pplassene inkl. strømuttakene er heller ikke ment å være i bruk som «bilverksted».
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