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Informasjon fra styret i 22.april 2015 
 

1. Møller's utbygging. 
Møller ved sin hovedentreprenør AF Bygg Østfold er som kjent i full gang med 
byggearbeidene. Foreløpig er det i hovedsak gravearbeider som har blitt utført. 
I disse dager vil pælearbeidene starte, arbeider som vil pågå fram til begynnelsen av juni. 
Betongarbeidene er planlagt å starte i midten av mai og vil pågå fram til montering av 
prefabrikerte konstruksjoner starter i slutten av juni. Ferdigstillelse med overlevering av 
bygget er pr i dag forutsatt å skje i midten av februar 2016. 
Byggearbeidene og spesielt pælearbeidene vil gi endel støy. Entreprenøren vil selvsagt 
forholde seg til lover og regler knyttet til det som har med støy å gjøre. I tillegg har de 
sagt at de vil ta hensyn så langt det er mulig innenfor den fremdriftsplan de har satt opp. 
Styret vil følge opp sameiets interesser i tilknytning til gjennomføring av selve arbeidene. 
Når det gjelder sydlige del av tomta så har Møller fortsatt ingen leietagere her. Dette 
betyr at det ikke vil foregå noe på dette området med det første. 

 
2. Hensatte sykler 

Det er flere sykler som er parkert/hensatt utendørs, som ikke har vært benyttet på svært 
lang tid. Disse syklene er merket med lilla tape på setet eller på styret. Vi ber om at eier 
av merket sykkel henvender seg til styreleder Ulf Gjerde mobil 970 66 881 innen 3.mai. 
Hvis ikke vil disse sykler bli fjernet. Det er hengt opp oppslag om dette på oppslagstavlen 
i hver blokk.  

 
3. Utelamper 

Hvis du ønsker å skifte utelyset på terrassen ev. montere ekstra utelys, kan styret 
kontaktes. Pris på lampe m/led pære er kr 1 640.- pluss moms. Prisen forutsettes at det 
bestilles minst 6 lamper samtidig grunnet oppmøtekostnader.  

 
4. Feiing av garasjene 27. og 28.april 

Vi minner om at alt som er i garasjene av smått og stort må ut innen kl. 7.00 den dagen 
vaktmester feier i din garasje. Bilene kan parkeres ute og ingen får bot. Se oppslag som 
vaktmester har hengt opp på oppslagstavler i hvert hus samt på dører i kjeller ut og inn til 
garasjeanlegget. 

            
 
      En vårlig hilsen fra styret   

 
 


