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KLARGJØRING FOR HØSTEN OG VINTEREN
Vi oppfordrer alle sameierne til å huske å tømme takrenner og rense utvendig
sluk før høsten setter inn – et lite tiltak som kan hjelpe mye mot
oversvømmelse ol.

SFTs FYRINGSTIPS
Fyringssesongen har allerede startet – og vi minner om SFTs fyringstips:
• Ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved du legger i – ikke ved å regulere trekken.
Legg heller i litt oftere og mindre, men med god trekk hele tiden.
• Bruke gjerne egne opptenningskubber (med voks eller komprimert sagflis) når du tenner i
ovnen. Dette vil medføre at temperaturen i ovnen øker slik at forbrenningen blir
bedre. Det gir betydelig reduksjon i utslippene fra ovnen.
• Ha god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved
inngangen til pipa.
• Bruk alltid tørr ved.
• Brenn ikke plank som er malt, lakkert eller impregnert.
• Brenn ikke søppel, som f.eks. aviser, plast, glanset papir, våte melkekartonger
eller annet husholdningsavfall.

TILBAKEBETALING AV DUGNADSPENGER FOR 2006
Sameierne har i løpet av 2006 betalt inn kr. 400,- i dugnadspenger gjennom fellesutgiftene. Disse
pengene blir tilbakebetalt til de som har deltatt på dugnader eller gjort annet arbeid for sameiet, med
kr. 100,- per time, maks kr. 400,-. For å få tilbakebetalt penger må opplysninger på slippen nedenfor
leveres til tunlederen i hvert enkelt tun INNEN 26. NOVEMBER 2006.
Nedre tun: Ingen tunleder pt. Beboere leverer slippen til tunleder for Tun 1; Lene Seim, Vallalia 47.

Klipp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Klipp
DUGNADSPENGER 2006
Navn og adresse: __________________________________________________________________
Antall timer utført : ____________ - Kr. ______________ overføres til kontonr.: __________________
Kort beskrivelse av arbeidet som er utført :_______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ORDINÆRT SAMEIEMØTE
Det ble avholdt ordinært sameiemøte 11.mai 2006. Referat følger vedlagt.

INFOMØTE FRA BERGEN KOMMUNE
Bergen Kommune, ved Vann- og avløpsetaten stilte opp til informasjonsmøte i vår om faktura for vann
og avløp. Vedlagt følger informasjonsskriv fra dem, om hvorfor det ble gjort endringer på faktura.

OPPDATERT LISTE OVER STYRET
Vedlagt følger oppdatert oversikt over styret for SST, vi minner også om SST på web:
www.solsiden.info og mobiltelefon: 934 93 906

SECURITAS BOMILJØVAKT
Vi minner om telefon nummeret til bomiljøvakten : 55 28 28 00.
Vi oppfordrer sameierene til å kontakte dette nr. ved følgende forhold:
* opplevelse av utrygghet
* opphold av uvedkommende
* husbråk / støy
* ute låsing fra leilighet
* parkerte biler i gangveier og tun
Beboere som reiser bort for kortere eller lengre perioder, kan også rekvirere spesielt
tilsyn av sin bolig kostnadsfritt.

Vi ønsker dere alle EN RIKTIG GOD HØST – både inne og ute ☺

