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ELBILLADING 

Det er tilrettelagt for el-bil 
ladning, men om du mangler 
ladeboks må du bestille og 
betale for den selv.  Alt du 
trenger å gjøre er å fylle ut 
kontaktskjema på 
internettsiden til Mer 
(mer.no), så vil de sende deg 
riktig etterbestillingsskjema. 
Link til siden med skjema 
finner du på hjemmesiden vår 
(winsnesgata.no) i menyen til 
venstre: Ladeboks for elbil. 

Beboermøte 17. november 

Kl. 18.00 i Sanitetshuset,  

Fjellgata 18 

Innbydelse kommer senere. 



Desember er høysesong 
for brann. Hvordan kan 
du bidra til å forbedre 
brannsikkerheten?  

Røykvarsler 

I Winsnesgata borrettslag har 

vi en felles brannalarm. 

Dersom det oppstår brann i en 

leilighet, vil beboerne i hele 

blokka bli varslet gjennom 

fellesalarmen.  

Egen røykvarsler i tillegg 

Brannsikkerhet 

Mange av beboerne har egen 

røykvarsler i tillegg til 

fellesalarmen. Bruker du egen 

røykvarsler, skal den monteres 

slik at den høres tydelig på 

soverom når døren er lukket. 

Test med jevne mellomrom at 

røykvarsleren og batterier 

virker og skift batteri en gang i 

året. 

 Brannslokkingsutstyr 

Alle boenheter skal ha manuelt 

slokkingsutstyr 

tilgjengelig. Kontroller 

pulverapparatet minst 

én gang i året og se at 

manometernålen står 

på grønt. Vend på 

apparatet minst én 

gang i året, slik at 

pulveret ikke klumper 

seg.  

Forebygge brann 

Brann skyldes ofte feil ved det 

elektriske anlegget. Feil på det 

elektriske anlegget i leiligheten 

skal utbedres av en autorisert 

elektroinstallatør. 

Trekk ut støpsler når du reiser 
på ferie og etterse det elek-
triske anlegget og ledninger 
med jevne mellomrom. 



BALKONGENE 

Balkongene begynner å bli 
gamle. Det finnes ikke lenger 
reservedeler til innglassingen. 
Mange steder renner det inn 
vann fordi takene ikke holder 
helt tett lenger og slukene er 
feilplassert.  

Mange klager også på støy fra 

naboene over og på siden. Det 

er meget lytt.  

Det er satt ned en 

balkongkomite som innhenter 

anbud på arbeidene. 

Resultatet vil bli framlagt på 

en generalforsamling. 

Oppbevaring i fellesområder 

Ta kontakt med vaktmester om du 
setter noe for oppbevaring i 
fellesrom.   



Tror ikke vi 
glemmer at der 
er jul — i år! 

Kjell har allerede bestilt juletre 

og har planene klare for 

hvordan det skal settes opp. 

Det er bare å følge med når det 

nærmer seg advent. 


