
Rundskriv April 2011 

Containere 

Containerne blir satt ut uke 19, fra torsdag 12. mai til mandag morgen 16. mai, på de ordinære 

plasser. Som tidligere er det fortsatt ikke lov å kaste spesialavfall*. Dette må leveres på 

spesielle avfallsplasser. Ingenting må heller settes på bakken ved siden av containerne.  Hvis 

ikke dette overholdes blir det slutt på ordningen. 

Det vil i år bli plassert ut to containere (EEU- bur) for innsamling av elektronikk området 

mellom Ammerudgrenda 42 og 44. Det er viktig at alle beboerne i borettslaget benytter disse 

når de skal kaste elektronikk. 

Spesialavfall* må kastes på gjenbruksstasjoner, eller f eks på Grorud. 

*) MERK: spesialavfall inkluderer – Maling, lakk, løsemidler, oljerester, lysstoffrør, 

sparepærer, batterier, plantevernmidler, vindusspylevæske, sterke rengjøringsmidler, 

bilbatterier, bildekk og hvite/brunevarer. 

 

Feiing av fellesområdene 

28 april (uke 17), blir våre fellesarealer feid og vasket. Vi ber alle husstander om å flytte biler, 

sykler etc. fra stikkveier og fellesområder, slik at ryddefolkene kommer til. Dette er VELDIG 

viktig for at vi skal få det pent i grenda. Hvis alle feier grusen fra garasjeinnkjørsler og plener 

ut i stikkveiene, så vil grusen bli fjernet denne dagen. 

 

Husvegger 

Nedre del av veggene på de fleste husene er i en slik forfatning etter vinteren, at disse må 

vaskes og spyles. Vi ber alle om å sjekke sine respektive vegger slik at det ser pent og 

ordentlig ut. 

 

Taksluk 

Det er viktig at alle sjekker at slukene på takene sine ikke er tette etter vinteren. Det kan ha 

lagt seg løv og annet rusk i dem når snøen har smeltet. 

 

 

 

Trau/binger 

Styret ber alle beboere om ikke å kaste hele busker/små trær i bingene som er satt ut. 

Det som kastes SKAL oppi trauene slik at ryddemannskapene får en enklere jobb. 

Vi satser på å få tømt disse ca. hver 14 dag på våren og til høsten.  



Husk også at her kastes kun det som kan komposteres; altså IKKE blomsterpotter og lignende. 

 

Papircontainere 

Papircontainere skal IKKE inneholde annet enn papir. Husk å brette sammen pappesker og 

annen emballasje slik at de ikke opptar unødvendig plass i containerne. 

 

Generalforsamling 2011  

Merk av dato 28.april og møt opp på årets generalforsamling. Innkalling kommer. 

 


