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Nyhetsbrev november 2014 – Skilting m.m.
Fellesbestilling av postkasseskilt
Tirsdag 18. november bestiller vi nytt postkasseskilt til alle postkasser i borettslaget. Skiltene vil 
inneholde beboerene i alle boliger. Vi baserer oss på den informasjonen vi fikk på besøksrunden nå i
oktober, hvor styret gikk fra dør til dør. Ditt postkasseskilt vil se slik ut:

Er det feil på skiltet over? Kontakt styret@4blocks.no innen tirsdag 18. november.

Etterbestilling – rabatterte priser!
Borettslaget har en svært god rabatt! For bestilling av skilt etter november 2014, får du 30% rabatt! 
Kontaktinformasjon og mer om dette vil komme på nettsida når avtale er signert.

Forbud mot egenproduserte skilt
Fra og med når skilt byttes ut på postkassene vil det bli forbudt å sette opp skilt fra andre 
leverandører enn den styret har valgt. Vaktmester har fått beskjed om å fjerne alle andre skilt, 
inkludert klistremerker.

Skilting av boliger og dører
I november vil alle boliger og alle dører i borettslaget bli merket. Boliger merkes med 
andelsnummer og adresse, og alle andre dører vil bli merket med et løpenummer for enkel 
referanse.

Skilting av husnummer og områdeskilting
Styret har bestilt skilt som viser hvor ulike blokker og rekkehus er plassert. Allerede er husnummer 
oppført på blokker og rekkehus, og Styret jobber videre med å gjøre det enklere å finne fram.

Innbygging av søppelområdet
Det er bestilt innbygging av søppelområdet, og dette håper styret blir fullført i løpet av få måneder. 
Målet med innbygginga er å redusere hensetting av møbler og andre eiendeler, samt å øke trivselen.

Rettssak om bodene er utsatt
Grunnet sykdom hos advokater, er rettssaken mellom borettslaget og utbygger utsatt. 

Avtale med Stopp Tagging
Borettslaget skal inngå avtale med Stopp Tagging om å fjerne tagging innen 48 timer.

Påminnelse om dyrehold
Styret vil minne alle hundeeiere på at hunder i bakgården alltid skal være i bånd, samt at 
ekskrementer skal plukkes opp. Disse kan kastes i søppelkassene i bakgården. Vi ønsker også at 
lufting/trening av hund skjer utenfor bakgården – for eksempel i park. Vi minner om at det må søkes
om tillatelse fra Styret før dyrehold kan startes i borettslaget. 
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