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VANN I KJELLERETASJE GARASJE NORD
Det har denne uken dessverre oppstått problemer med store vanndammer utenfor port og inne på dekket i
kjelleretasjen i garasje nord (den ved Grendahuset). Årsak er at det har dannet seg en ispropp i avløpsrøret ved
siden av risten foran garasjeporten. Isproppen forårsaker at smeltevann eller nedbørsvann ikke renner ut, men
samler seg i risten og presses tilbake eller inn i avløpsrørene fra slukene inne på kjellerdekket.
Vaktmesterselskapet har pumpet flere ganger. Vi trenger spesielt utstyr til å få tint opp isproppen og kommunen
har slik utstyr. Imidlertid har de har intet å avse da de for tiden har mer enn nok med skader på eget vann- og
avløpsnett. Det er dessverre dårlige værprognoser for helgen, men vaktmesterselskapet skal jevnlig sjekke og
eventuelt pumpe ut vann. Det er spesielt dammen som danner seg over risten foran porten som gjør det vanskelig
å komme inn i garasjekjelleren. Alternativ er at inngangen innerst i garasjekjelleren benyttes (adkomst via trapp
ved porten til 1. etg.).

VANN I KJELLERE OG ROTTEPROBLEM
I forhold til tidligere info.skriv og utsendelse av vanninnstruks kan vi opplyse at vinterens vær også medfører
problemer med vann og kloakk andre steder på Tiller. Vi har i tillegg fått melding om rotte i et vaskerom i
samme rekke hvor det har vært stadige vanninnsig i vaskerom. Vi må derfor be alle sammen se etter om det er
spor etter rotter også i tillegg til å sjekke vann- eller fuktskader i kjellerne. Det er i utgangspunktet andelseier
selv som har ansvar for bekjempelse av skadedyr innomhus. Det er mulig at ispropper også er årsak til at det
siger inn vann/kloakk i noen kjellere og rotter kan også være «fanget» i disse. Vi har hørt om andre områder med
større rotteplager i rørene enn det styret kjenner til hos oss. Det er åpenbart en tid med både vann og rotter til
besvær. Vi oppfordrer igjen til å følge med, være på vakt og ta forholdsregler (ref. vanninnstruks) og bekjempe
skadedyr.

GRENDAHUSET
Reparasjoner etter vannskaden i Grendahuset er godt i gang og huset kan snart tas i bruk igjen med unntak av
styrerommet, det andre prioriteres først. Ta kontakt med Grendahussjef for leie.
Kjør sakte og forsiktig i tungatene og tenk på barna som leker og er ute
Brudd på trafikkregler og kjøring på gangveier er selvsagt et personlig ansvar
Det er ikke tillatt å parkere i borettslagets indre områder, parkering er kun tillatt på skiltede plasser
Overhold vedtektene og husordensreglene
www.tonstad-borettslag.no

