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VIKTIGE DATO: 

Det avholdes beboermøte i Ekeberghuset 22/11 2012 kl 19:00 

 

Klipp av hekker og busker 

Det vises til Husordensregler om klipping av hekker og busker! Mange av hekkene i borettslaget 

har igjen vokst ut over sine bredder. Styret minner om at ”hekker skal til enhver tid holdes klippet, 

slik at de ikke er til hinder for gående og trafikken for øvrig. Når hekken henger en ½ til 1 meter 

utover fortauet bør den anses å være til hinder! Avslutning av asfaltkant på fortau er referanse på 

hvor langt ut hekken kan gå. Dette er et vedvarende problem enkelte steder. 

 

Anticimex 

Borettslaget har avtale med Anticimex for kontroll av åteboksene i borettslaget. Avtalen inkluderer faste 

besøk i året. Beboere som oppdager rotter eller opplever andre problemer med disse skadedyrene kan ta 

direkte kontakt med Anticimex, med referanse til Borettslagets avtale, eller ta kontakt med styret. 

 

Vakthold i borettslaget 

Borettslaget har inngått en avtale med Sikkerhetsgruppen Nordstrand om bomiljøvakthold. 

Vaktselskapet gjennomfører fire inspeksjoner i døgnet i området vårt. Inspeksjonene blir gjennomført både 

gående og kjørende. Det vil bli satt opp skilter på forskjellige steder i borettslaget som varsler at området er 

bevoktet av vaktmann med hund, og alle vil få montert oblat på inngangsdørene. Skulle det være noen av 

beboerne som føler seg uttygge, også utenfor borettslagets område, kan Sikkerhetsgruppen kontaktes, og 

det vil så raskt som mulig komme en patruljebil dit vedkommende befinner seg for å yte assistanse. 

Sikkerhetsgruppen gir også assistanse f.eks. ved husbråk, innbruddsforsøk, tagging, hærverk, etc 24 timer i 

døgnet. Både vaktselskap og vekter skal være lett tilgjengelig, de har derfor et fastnummer direkte til 

sentralen: 23 03 07 70 

For mer informasjon om Sikkerhetsgruppen se: http://www.sikkerhetsgruppen.no/ 

http://www.sikkerhetsgruppen.no/


  

 Ekeberghuset 

Vi minner alle beboere om at borettslaget er andelshaver i Ekeberghuset BA. Lokalet kan benyttes 

av beboere for en billig penge. For mer informasjon: http://www.ekeberghuset.no 

 

Informasjon på e-post  

Styret ønsker å kunne gi ut informasjon per e-post i tillegg til infoskriv til alle i borettslaget. Send e-

postadresse til Gro Tømmereek for registrering: gro.tommereek@gmail.com 

 

Henvendelser til styret 

Det avholdes styremøter ca. en gang per måned. Dersom andelshavere har saker som skal tas opp på 

møtene, spørsmål eller innspill ber vi om at alle henvendelser formidles skriftlig. 

Dette for at de skal kunne protokollføres og at innhold skal kunne gjengis og besvares korrekt innen en 

akseptabel tidsfrist. 

Henvendelser kan sendes pr e-post til Tom.Jacobsen@vk.no eller leveres i brevs form til Tom Jacobsens 

postkasse. (postkassestativ utenfor Enoksvei 1) 

  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Styret 
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