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Beboerinformasjon
Søndre Rød Huseierforening

Til alle beboere

Fellesmail til styret
Det har blitt opprettet en fellesmail for styret i Søndre Rød Huseierforening. All e-post som sendes 
denne e-post redistribueres automatisk til alle styremedlemmene.  Intensjonen er at dere kun trenger å 
forholde dere til styret_huseierforening@sondrerod.org, uavhengig av hvem som gir seg eller velges inn 
i styret. Kontaktdetaljene til de individuelle styremedlemmene finner dere på hjemmesiden vår.

Dugnad
Styret i huseierforeningen tar sikte på vårdugnad i forkant av 17 mai. Vi ber dere sende inn 
dugnadsforslag til styret_huseierforening@sondrerod.org. Forslag publiseres etterhvert på 
hjemmesiden vår. 

Strøordning
Styret i Søndre Rød Huseierforening ønsker å rette en takk til alle beboere som gjennom vinteren har 
stått på og kjørt strøvognen slik at gatene våre har vært farbare selv på glatten. Selv om styret følger 
med på gruskassene var vi så uheldig å gå tom for strøgrus i romjulen. Dette skjedde fordi man også 
nedover i leverandørleddet var gått tom for strøgrus. Vi har en avtale med brøytekontraktør om strøing 
som vi har benyttet oss av to ganger denne vinteren, i november og i romjulen. Det blir da strødd med 
traktor og et tykt gruslag legges over hele veibanens bredde. Dette er en ordning som fungerer bra på 
dager med svært glatt veibane. Det er en viss reaksjonstid på denne typen tjeneste. 

Takprosjektet
Takprosjektet er igang og entrepenøren har framstått som sikkerhetsfokusert. Noen hendelser har blitt 
rapportert til oss i styret. Vi ønsker oppfordre alle beboere som ser usikker framferd om å ta kontakt 
direkte med arbeiderne, evt prosjektleder.  Det hjelper ikke å klage til oss i styret om dere ser en 
arbeider som holder på miste en palle med taksten  i hodet på en kollega. 

El-biler
Forslag presenteres på generalforsamlingen

Get-avtale
Et nytt tilbud inkludert totalrehabilitering har blitt fremmet, 399,- pr mnd. (429,- for fiber) med 5 års 
binding. Legges frem på generalforsamling.

HMS og annen informasjon

• Gjerdet som går langs kanten av friområdet ved parkeringsplassen mot Aslakveien har blitt 
forlenget ned mot søppelbrønnene. Dette ser ut til å fungere bra og skiller friområdet fra bilene.
Vi ser at nettingen får ganske mye medfart av ungene som kommer ned akebakken. Vi kommer 
til å vurdere en eventuell forsterkning.  
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Våre nettsider
Besøk nettsidene våre (www.sondrerod.org) for annen informasjon. Sidene er under kontinuerlig 
utvikling, og vi tar imot forslag til informasjon som bør legges ut. 

Beboere har på eget initiativ opprettet en facebook-gruppe for Søndre Rød som vi også vil anbefale at 
dere følger.

Hilsen Styret
Søndre Rød Huseierforening
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Styret i Søndre Rød Huseierforening
Elin Pettersen, husnr 12d, tlf 412 16 736
Ingvil Gausemel, husnr 19b, tlf 996 03 921
Rune Kristengård, husnr 4d, tlf 957 36 000
Bård Sigvathsen, husnr 5a, tlf 415 70 804

http://www.sondrerod.org/

