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VANN I KJELLERE – TETTE AVLØPRSRØR
Det har for to rekkehus i tun 7 vært stadig tilbakevendende vann- og/eller kloakkinnslag i vaskerom. Dette er
veldig beklagelig og medfører selvsagt mye frustrasjon og engstelse hos de det gjelder. Spyling og feilsøk med
kamera har vært gjort og problemet trodde man var løst før vinteren kom. Det har derfor uventet vært flere
tilbakeslag, spesielt ved brå temperaturforandringer i vinter. Det har vært gjennomført undersøkelser etter å
finne årsak og mange vurderinger er gjort: Er det feil generelt i avløpsrørene i tunet, er det noe beboere selv
forårsaker? Ved siste vanninnslag ble det funnet en vasketue i rørene - slikt har absolutt ikke noe i avløpet å
gjøre! (Kan nevne at kloakk kom inn i 15 kjellere i vårt naboborettslag pga en mopp som var spylt ned!) På
neste side skisseres derfor hva du kan og ikke kan kvitte deg med i vann- og kloakkavløp. Rørfirma har f.eks.
spesielt nevnt at det hos oss er veldig mye olje i avløpsrørene. Matolje osv. skal IKKE spyles i avløpet!!

INNBRUDD I POSTKASSE
Det er denne uke rapportert om et tilfelle av innbrudd/hærverk på postkasse, anbefaler igjen alle være obs på
dette og generelt passe på å ikke lagre verdisaker utendørs, det er på egen risiko og en vet aldri når det kommer
uærlig besøk. Styret er forundret over at mange ikke bruker låsen som er på postkassene.

VENTILASJONSANLEGG
Utskifting av en del rotormotorer er godt i gang og muligens avsluttet når dette skrives deles ut, ref.
informasjon i tidligere Info.skriv.

VANNSKADE I GRENDAHUSET
Det har dessverre vært en større vannlekkasje i Grendahuset, noe mange sikkert har lest i adressa.no. Det er
spesielt styrerommet som har fått vannskader da vannet kom inn via taket der. Vannet spredte seg på gulv helt
ut mot inngangspartiet og lagerrommet. Skaden ble oppdaget torsdag 14. februar ved at alarmanlegget ble
aktivert. Brannvesenet ble tilkalt og fikk satt i gang skadeforebygging med en gang og Polygon kom raskt med
tørkere. Forsikringsselskapet ble varslet samtidig og verdivurdering av skadene og reparasjonsomfang blir gjort
når det har tørket. Skaden medfører dessverre at Grendahuset ikke kan brukes den nærmeste tiden og
Grendahussjef gir melding til de leietakere som må avbestilles. Vi håper huset kan tas i bruk snart igjen, men er
avhengig av om gulvene utenfor styrerommet har fått skade som må repareres. Ta kontakt med Grendahussjef
ved planer om leie, han vil forhåpentligvis om noen dager ha informasjon om når huset kan tas i bruk igjen.

VANNINSTRUKS I BOLIGENE I TONSTAD BORETTSLAG
I henhold til kommunens standard:

HVA SKAL I TOALETTET:

HVA SKAL I ANDRE AVLØPSRØR:
(fra kjøkkenvask, dusj, badekar, sluk etc.)

Urin
Avføring
Toalettpapir
Vaskebøttevann (ikke tuer, mopper!!!)

|

DET BETYR AT F.EKS. DISSE TINGENE IKKE




















Såpe-/dusjvann
Vaskemidler, vann fra vaskemaskiner
Oppvaskvann
Vann fra matkoking, gammel melk o.l.

SKAL kastes i avløpsrørene hjemme:

FRITYROLJE OG MATOLJE (her syndes det mye!)
Q-TIPS
FETT
HÅR
FLYTENDE STEARIN
MATAVFALL
BIND
BLEIER
BOMULL
KLUTER
VÅTSERVIETTER
PUSSEGARN
OLJE OG OLJEPRODUKTER
LØSEMIDLER
TYNNER
MALING/BEIS
FOTOVÆSKE
FARGESTOFF OG KONTAKTLIM
NEI TIL SLIK MORO:

Disse reglene skal overholdes! Spyling og rensing
koster mye og har store konsekvenser for de som
får vannskader.

Tonstad Borettslag
styret

