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Viktig informasjon fra Styret
1) Ønsker du bli styremedlem ?
På årsmøtet 2016 er alle plassene i sameiets styre oppe til valg, og valgkomiteen søker etter
nye og gode styrerepresentanter. Seksjonseiere med samarbeidsevne og arbeidslyst er meget
velkommen til å ta kontakt med valgkomiteen ved

Irene Slåtta
Harald Bryge Ødegården

epost: ireneslaatta@gmail.com
epost: haraldbo@hotmail.com

2) Parkering utenfor Chr Michelsensgt 53.
Sameiet har i mange år hatt utfordringer med parkering utenfor oppgang 53. Dette har allerede
forhindret utrykningskjøretøy å komme til sameiet vårt ved 2 anledninger. Feilparkering
utenfor oppgang 53 har ved en rekke anledninger også forhindret renovasjonsbiler å passere
på vei ut på vestsiden, noe som innebærer at de må rygge 230 meter tilbake til inngangen på
østkanten. Dette er unødvendig risikabelt siden området er uoversiktlig, utganger like ved og vi
minner om at det også er små barn i sameiet vårt. Da Styret har et overordnet ansvar for
sikkerheten, og vi har inngått avtaler med både Oslo Kommune og det private
parkeringsselskapet Europark med håndheving av parkering utenfor oppgang 53.
Ny skilting er under innfasing i disse dager og feilparkerte biler vil i tiden framover risikere
bøtelegging og om nødvendig borttauing. Midlertidig parkering ifm inn og utlasting til
oppgangene eller kolonihagen vil tillates for kortere perioder, men det anbefales at man da
skrur på varselsblinkene.
3) Festbråk og klager
Vi har vært gjennom en periode med uvanlig mye klager på festbråk. Vi viser derfor til
Husordensreglene bestemmelse III: «Bruk av musikkinstrumenter, høylydt underholdning og
dans er det normalt ikke anledning til etter kl. 23:00 med mindre naboene samtykke er
innhentet».
Det er lydt i blokka vår, og mange av klagene kommer fra andre oppganger festbråket kommer
fra. Det er Styrets ansvar å håndheve husordensreglene, og i ytterste konsekvens kan festbråk
og klager medføre konsekvenser på seksjonseiers eieforhold. Samtidig vil Styret opplyse om at
vi ønsker bruke vår tid til mer konstruktivt arbeid enn å være barnevakt og irettesette voksne
folk. For at vi skal oppnå et hyggeligere bomiljø, forutsetter det at vi alle tar ansvar og viser litt
omtanke for naboene.
Har du konstruktive forslag, er du alltid velkommen til å sende styret en e-post.
Vennlig hilsen
Styret i Sameiet Ringgaten Terrasse
Epost: post@ringgaten.no

