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Informasjon fra styret 
 
 
Søppel  
Tirsdag 28. mai ble nesten 29 tonn søppel hentet fra sameiet vårt. Flere har behov for 
vårrengjøring og å kvitte seg med ting som ikke kan kastes i søppeldunkene. Dersom du 
skulle ha behov å kaste mer søppel som ikke passer i hullet på søppeldunken kan du levere det 
helt gratis på Brobekk, få minutter unna. Se kart på baksiden. Vi kommer også til å ha en ny 
runde med henting av søppel til høsten.  
 
Vi har også merket oss at beboere kaster søppel ut av vinduet på baksiden av Sletteløkka mot 
Krigsskolen. Det gjelder spesielt i Sletteløkka 22 og 24. Dette griser til de grønne områdene 
bak blokkene og øker sjansen for rotter i byggene.   
 
Urinering  
Styret har fått klager på urinering ved inngang, under trapp og i sykkelrom i Sletteløkka 24 A 
og B. Vi antar at det er barn som gjør dette, og oppfordrer foreldre til å passe på.  
 
Paraboler 
Det finnes fortsatt en del paraboler som er montert i strid med sameiets regler, selv om det har 
blitt bedre enn det var. Styret har gjennomført en kontroll og sendt brev til eiere av ulovlig 
monterte paraboler med beskjed om å flytte dem. 
 
Parabolantenner skal ifølge husordensreglene ikke stikke mer enn 30 cm over kanten på 
balkongrekkverket. Paraboler skal heller ikke festes på utsiden av vindu i leiligheter som ikke 
har balkong. Ved brudd på reglene har styret ifølge vedtektene (§ 6) rett til å få fjernet 
antennen på eierens regning.  
 
Balkonger 
Frem mot sommeren kan det være aktuelt med rengjøring av større tekstiler som tepper og 
dyner. Styret vil minne om at det ikke lov å henge dette til tørk over balkongrekkverket.  
 
Nytt styre 
Det er nytt styre og dermed har det blitt noen endringer i ansvarsområder. Informasjon om 
styret, vaktmester, forretningsfører og annet viktig henger i samtlige oppganger. Sameiet har 
også egen hjemmeside med praktisk informasjon, www.slettelokka.no  
 
Styret vil også benytte anledningen til å ønske alle i sameiet en god sommer! 
 
Styret, juni 2013 
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