Kjære beboer/sameier
Beboermøte med Ski kommune 26.9.2019.
Som kjent ble det avholdt et beboermøte med Ski kommune om bussruten den 26.9.
hvor også spørsmål omkring vann- og avløp ble berørt. Referatet fra møtet finner du
på finstadpark3.no Husk å legge inn din e-postadresse på samme siden under
nyhetsvarsel så får du en e-post så snart vi publiserer noe på denne siden.
Utleie av parkeringsplasser i Car-port
Det blir nå mulig å leie parkeringsplass i carporten der det også er HC-plasser i dag. 9
plasser lyses ut og alle som bor i Finstad Park kan søke om leie. Plassene lyses ut for 2
år om gangen og månedsleie er kr. 300. (Plassene er i gjennomsnitt 2,35 m breie)
Send søknad med navn, bilnummer og leilighetsnummer
til finstadpark@styrerommet.net innen 25.10.2019 Se oppslag på oppslagstavlen.
Søppelhåndtering
Da det viser seg at langt flere benytter søppelbeholderne (molokkene) ved
Midtskogen 1 enn ved Midtskogen 8 har Finstad park driftsstyre besluttet å etablere
2 nye molokker ved nr 1 å stenge av 2 ved nr 8. (Follo Ren tillater ikke
overdimensjonering av anlegget og vårt anlegg er riktig dimensjonert ut i fra antall
boenheter.)
Dette har vi sett da det ofte er god plass i molokkene ved nr 8 når det er fullt ved
Midtskogen 1. For å løse problemet med at det allikevel hensettes søppel utenfor
molokkene når det er fullt, ser vi oss dessverre nødt til å belaste sameiet for denne
kostnaden. Dette utelukker IKKE at molokkene ved Midtskogen 8 uansett skal
benyttes når det er fullt ved Midtskogen 1. Dette gjelder også glass/metall.
Beholderne er ingen gjenvinningsstasjon.
Det finnes gjenvinningstasjoner både på Bølstad i Ås og på Regnbuen på Langhus.
Elektriske artikler kan leveres på baksiden av Power i Åsveien i Ski. Det finnes også en
bruktbutikk NMS Gjenbruk i Ski.
” BRANN ”
Det går fortsatt noen uønskede brannalarmer. Når brannalarmen utløses og ikke blir
tilbakestillt innen 5 minutter så rykker brannvesenet ut og regningen på ca kr 5.000.belastes den beboer som har utløst alarmen. Dette er selvfølgelig kjedelig for den det
gjelder og for at den enkelte beboer skal være noe sikrere på rutinen så vil vi
gjennomføre en opplæring på betjeningspanelet, nærmere om dette med dato og
klokkeslett vil bli kunngjort ved oppslag på informasjonstavlene. FØLG MED DER.
Husk at det kun kan benyttes elektrisk- og/eller gassgrill på balkongene.
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