
  
                                                                                                                                                                        

 

Nyhetsbrev BB56 – Oktober 2018 

  

Under følger en nyhetsoppdatering knyttet til følgende områder: 

• Varme i radiatorene 

• Fjerning av sykler i bakgården 

• Utbedring av kjellergulv i 49A 

• Julegrantenning i bakgården  

• Dekkhotell 

• Viktige datoer 

 

Varme i radiatorene 

Varmen i radiatorene er skudd på. For å få god sirkulasjon og varme i systemet er vi 

avhengig av at alle lufter radiatorene sine. Se vedlagt video for hvordan dette gjøres. 

Radiatornøkkel kan kjøpes på Clas Ohlson eller lånes fra gjenbruksrommet   

https://fortumoslovarmesecondary.appspot.com/ 

 

Fjerning av sykler og gamle barnevogner  

Hvert år er det en mengde sykler som i forbindelse med flytting blir forlatt i bakgården og i 

oppgangene og dermed tar opp sårt tiltrengte sykkelstativ. I disse dager rydder vi opp i de 

syklene som er endt opp uten eier det siste året. Alle syklene er merket med en liten lapp på 

styret. Til dere som har sykler i bakgården og i oppgangene vennligst fjern denne lappen 

innen 01.11 for å vise at sykkelen har en eier. Sykler som fremdeles har denne lappen vil bli 

fjernet av vaktmester og satt på fyrrommet, hvis ingen melder de savnet vil de så bli donert til 

gjenbruksstasjonen. Det samme gjelder gamle barnevogner som er plassert i kjelleren. 

 

Utbedring av kjellergulv i 49A 

Det vil i tiden fremover bli utført noe arbeide i kjelleroppgangen til 49A. Kjellergulvet må 

pigges opp og det kan i perioder bli noe dårligere ankomstmuligheter her.  

 

Julegrantenning i bakgården  

Søndag 2. desember kl 18:00 blir det tenning av julegran i bakgården. Vi stiller med 

gløgg, julebrus og pepperkaker, og håper flest mulig av både store og små vil ta en tur 

nedom bakgården for litt hyggelig julestemning. Kanskje kommer nissen… 

 

Dekkhotell 

Trenger du plass til å lagre sommerdekkene dine i vinter? Vi har vårt eget dekkhotell i BB der 

du får lagret dekkene tørt og varmt i egne dekkhyller. Kun kr 600,- pr sett pr år. Ta kontakt på 

styremailen for mer info og avtale om lagring 

 

https://fortumoslovarmesecondary.appspot.com/


  
                                                                                                                                                                        

 

Viktige datoer 

• Mandag 29. oktober: Container i bakgården 

• Mandag 26. november: Container i bakgården 

• Søndag 02.desember: Julegrantenning i bakgården 

• Mandag 17.desember: Container i bakgården 

• Mandag 28.januar: Container i bakgården 

• Mandag 25.februar: Container i bakgården 

• Mandag 25.mars: Container i bakgården 

• Torsdag 11.april: Vårdugnad kl 18:00 

• Mandag 27.mai: Container i bakgården 

 

Salg av vaskekort 

Det selges vaskekort ved vaskeriet i bakgården kl 18:30-19:00 på følgende datoer:  

• 13. november 

• 11. desember 

• 08. januar 

• 12. februar 

• 12. mars 

• 09. april 

• 14. mai 

 

-Slutt- 

 


