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 Brev fra Styret  
 
 
Styresituasjonen våren 2011 
Karine Stjernholm er fungerende styreleder fram til generalforsamlinga den 5. mai. På grunn 
av noe fravær i styret, har vi også kalt inn varamedlem Helga Brøgger i denne perioden. Nye 
lapper med telefonnummer og ansvarsområder er hengt opp i oppgangene. 
 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen i år blir holdt torsdag 5. mai klokka 18.00 på St. Hanshaugen 
eldresenter. Alle beboere skal ha mottatt forhåndsvarsel fra Obos. Innbydelse og årsrapport 
vil bli sendt ut til alle snart. Vi vil minne om at frist for innlevering av saker til 
generalforsamlingen vil være 1.april. Følg med i postkassa! 
 
Fyring 
I disse kalde dager er peisene i borettslaget mye i bruk. Vi hadde nylig en utrykning av brann- 
og politibil fordi røyk fra et pipeløp hadde utløst brannalarmen. Brannvesenet informerte om 
at dette unngås hvis man tenner opp litt papir og lar det brenne ut før man fyrer opp i peisen 
med ved. Da vil man åpne opp pipeløpet og hindre at det siver ut røyk feil vei. 
 
Panelene til brannvarslingsanleggene 
Panelene til brannvarslerne er plassert i: 

- Fayes gate 3, 
- Geitmyrsveien 64, 
- Geitmyrsveien 68, og 
- Linderngata 6.  

 
Dersom du utløser brannalarmen og det virkelig brenner, eller du ikke vet hva som har utløst 
alarmen, må du ikke skru av alarmen! Ring brannvesenet på 110!  
 
Dersom du utløser brannalarmen, og det ikke brenner, kan du gå gjennom kjellerne til den 
oppgangen der det aktuelle panelet er plassert. Ved panelene ligger det informasjon om åssen 
man skrur av alarmen. 
  
Hvis du skal utføre arbeid som kan føre til røykutvikling og du ikke ønsker at brannalarmen 
skal utløses, ligger det informasjon ved panelene om åssen du kan kople fra de ulike 
sensorene. Det er viktig at disse koples til igjen når du er ferdig med arbeidet.  
 
Porter og snømåking 
Vinteren er godt i gang, og det er kommet masse snø. Portene inn til bakgården skal alltid 
være lukket. Når måke-/strøbilen må inn i bakgården hender det at porten (spesielt ut mot 
Fayes gate) blir stående åpen. Det er fint om alle kan ta ansvar for å lukke portene hvis de står 
åpne.  
Det er strøsand i de grønne kassene i bakgården. Dersom det er glatt er det fritt frem å slenge 
ut sand fra kassene.  
 

 



Navn på ringeklokker 
Vi har fått nye porttelefoner. For at ringeklokkene skal fortsette å se pene ut, er det fint om 
man sender en e-post til styret hvis man vil ha ny navnelapp. Ikke klistre opp lapp selv, send 
en e-post til: styret@lindern.no. 
 
Kildesortering 
Vi minner om at vi har begynt med kildesortering i bydelen. Alle skal ha fått tildelt grønne og 
blå plastposer (nye poser kan fås gratis ved henvendelse til renovasjonsetaten, samt i mange 
dagligvareforetninger, bl.a. Ica). Styret oppfordrer alle til å gjøre en innsats for miljøet og 
komme i gang med kildesorteringen raskest mulig! 
 
 
Med ønske om en fortsatt flott vinter!  
 
Mvh 
Styret 
 

 


