Rundskriv april 2010
Containere
Containerne blir satt ut 5. 6. og 7. 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.

*) MERK: spesialavfall inkluderer – Maling, lakk, løsemidler, oljerester, lysstoffrør,
sparepærer, batterier, plantevernmidler, vindusspylevæske, sterke rengjøringsmidler,
bilbatterier, bildekk og hvite/brunevarer.
Feing av fellesområdene
26 april_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.
Opprusting av tur/gangvei
Gangveien gjennom borettslaget er i dårlig stand.
Oslo Kommune, Samferdselsetaten, vil så snart som mulig, sette den i stand og reasfaltere den
i 2,5 – 3,0 m bredde noe som er bredere enn i dag. Dette er minstemål for snømåking:
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.
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.
Navn på postkasser
Vi vil nå komme i gang med å sette navn på de postkassene som trenger nye etiketter. Er du
nyinnflyttet evt. trenger nytt navn på kassa, kan du ta kontakt med Eva Bjerke på tlf. 22 16 72
50, evt. e-post: evabjerke@hotmail.no
Papircontainere
Papircontainere skal IKKE inneholde annet enn papir.

Generalforsamling 2010
Merk av dato 3. mai og møt opp på årets generalforsamling. Innkalling kommer

-

STYRET

