Informasjon fra styret - Rundskriv 3-2012 november
VELKOMMEN TIL JULEGRAN-TENNING FØRSTE SØNDAG I ADVENT KL 15:30
Det er valgt ut en gran ved lekeplassen som vil være lyssatt i hele desember. Vi ønsker derfor
borettslagets små og store hjertelig velkommen til tenning av julegranen. Ammerud skoles
musikkorps vil komme og spille for oss ca. kl. 15.45, og det vil bli servert pepperkaker og julegløgg. Vi får også besøk av julenissen, som vil dele ut overraskelser til barna. Vi håper at så
mange som mulig vil slutte opp om arrangementet. For å kunne beregne mengden av pepperkaker, gløgg og overraskelser, vennligst benytt påmeldingsskjemaet som er lagt ut på vår hjemmeside, www.alunsjo.no.

BORETTSLAGSTELEFONEN
Vi minner igjen om at dette er en telefontjeneste der man kan legge igjen beskjeder til styret, og
ikke en vakttelefon. Borettslaget har ingen vaktordning. Ved akutte hendelser, f eks vannlekkasje,
må man selv tilkalle nødvendig assistanse. Borettslagets kontaktinfo finner du på vår hjemmeside
www.alunsjo.no og nederst på dette rundskrivet.

PARKERING
Stadig fler av husstandene i borettslaget disponerer mer enn én bil, og styret får stadig melding
om at enkelte benytter gjesteplasser som fast parkeringsplass for egne biler. Vi minner derfor om
at biler som ikke kan parkeres i garasje, garasjeoppkjørsel eller atrium, må parkeres langs Ammerudgrenda.
Videre vil vi be alle beboere om å hjelpe brøytemannskapet når de kommer, ved å kjøre biler inn i
garasjer/ porter, evt. foran garasjeoppkjøring. Tenk også på at utrykningskjøretøyer skal kunne
komme frem på vårt område, og at biler derfor ikke parkeres til hinder for disse.

PAPIRCONTAINERE
- skal inneholde kun papir, men ikke julepapir. Julepapir skal sorteres som restavfall. All papp skal
gjøres flat slik at kapasiteten blir godt utnyttet.

VENTILASJON
Husene i borettslaget har naturlig oppdriftsventilasjon, slik at luft tilføres boligen via ventiler i yttervegg og der det finnes, via ventiler over vindu. Luft trekkes ut av boligen via ventiler i bad, WC,
vaskerom og kjøkken. Vi minner alle om at ventilasjonsluker alltid skal stå åpne.

RADON
Styret har fått henvendelser fra beboere som ønsker å få vite resultatet av målinger i andres hus
enn sitt eget. Slik informasjon blir ikke utlevert, da det er opp til den enkelte beboer å offentliggjøre
sitt måleresultat.
Prosjektet begynner å ta form, planen er at forsøksvise tiltak vil bli foretatt i enkelte hus denne vinteren, for deretter å bli kontrollmålt.
Antall hus i gruppe 2 som vil få utført ny måling er 30 stk, og vi regner med at brikkene kan bli
distribuert før jul.
Vi benytter denne anledningen til å ønske alle God Jul, og en fredelig høytid.
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