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GARASJEFEIING  
 
Så er det på tide å feie og 
vaske garasjene igjen.  
 
ALT SOM ER PLA-
SERT I GARASJENE, 
OGSÅ DEKK, MÅ 
VÆRE FJERNET 21. 
MAI MELLOM 
KLOKKEN 08.00 - 15.00 
 
Kjøretøyer kan settes mid-
lertidig på gjesteparke-
ringen, på grøntområdene 
eller langs med veien. 
Parkeringsselskapet har 
fått beskjed om at dette 
skal være lov denne da-
gen. Pass på at du ikke 
parkerer slik at du hindrer 
andre i å komme fram! 
Dette er spesielt viktig i 
forhold til ambulanser, 

brannbiler og søppelbiler. 
 
Vi tar ikke noe ansvar for 
ting som måtte befinne seg 
på parkeringsplassene når 
feiingen begynner. 
 
Kjøretøyer som ikke er 
fjernet kl. 08.00 vil få 
kontrollgebyr (kr. 800,-) 
av parkeringsselskapet A1 
Security. Dessuten blir 
kjøretøyet tauet ut av ga-
rasjen av et tauefirma. 
Dette koster minimum kr. 
2.500,-. Beboere kan også 
bli fakturert med kr. 800,- 
hvis andre ting må ryddes 
bort av vaktmester. 
 
Hvis du er bortreist 21. 
mai må du straks ta kon-
takt med venner, naboer 
eller bekjente som kan 
kjøre ut bilen din, eller 
med styreleder på e-post 
oddvarh@bertramjordet.no, 
evt. mobil: 916 62 421. 
Du kan også ta kontakt 
med vår trafikkansvarlige, 
Tayyab, på 938 68 147. 
  

Hvis bilen din taues ut kan 
du også ringe et av disse 
numrene for å høre hvor 
den befinner seg. 
 
Vi i styret vil gjøre vårt 
beste for at garasjefeiing-
en denne gang skal gå på 
en smidig måte uten prob-
lemer for noen av beboer-
ne. Vi kan likevel ikke gi 
noen garantier, kjøretøyer 
som står i veien for det ar-
beidet som skal utføres må 
fjernes, se også husordens-
reglene punkt 15.3. Vi tror 
likevel at hvis alle noterer 
seg 21. mai og flytter det 
de har på parkeringsplas-
sen kommer dette til å gå 
strålende! 
 
Et lite tips: Legg en lapp 
med ditt telefonnummer 
på dashbordet når du 
kjører ut bilen slik at vi 
kan komme i kontakt med 
deg hvis det skulle være 
behov for det. 
 
For ytterligere spørsmål, 
ta kontakt med styret. 


