Rundskriv April 2012
Feiing av vårt område
Den 16. april (uke 16) skal fellesområdene våre feies og vaskes. Det oppfordres til å flytte
biler, sykler ol. Grus som er feiet fra garasjeinnkjørsler og plener ut i stikkveiene vil bli
fjernet denne dagen. Oslo kommune vil feie Ammerudgrenda den 24. april.
Fellesområdene hvor snø har vært deponert, er fulle av grus. Alle oppfordres til å gå sammen
om å rake grusen ut av plenene.
Containere
Containerne blir utplassert på de ordinære plassene fra torsdag 26. april, og blir hentet
påfølgende mandag morgen. Som tidligere er det ikke lov å kaste spesialavfall*, og heller
ikke plassere noe på bakken ved siden av containerne. Spesialavfall* skal bringes til en av
kommunens gjenbruksstasjoner.
*) MERK: spesialavfall omfatter bla. elektriske artikler, maling, lakk, løsemidler, oljerester,
lysstoffrør, sparepærer, batterier, plantevernmidler, vindusspylevæske, sterke
rengjøringsmidler, bilbatterier og bildekk.

Grendekontakter
Styret ønsker å lodde stemningen for å gjeninnføre ordningen med grendekontakter.

Grendekontaktens oppgaver kan være:
·

Distribuere styrets rundskriv til de i grenda som ikke har egen mailadresse.

·
Vurdere behov- og eventuelt arrangere dugnader vår og høst (rydde/ rake fellesområder
osv).
·

Organisere / melde fra om behov for rengjøring av yttervegger (grønske/sopp osv.)

·

Organisere behov for hjelp til strøing av gangveier for de som trenger hjelp til dette.

·

Koordinere nabovakt for å holde øye med ev. tagging/hærverk.

·

Holde kontakt med eldre hjelpetrengende i grenda.

·

Være første kontaktledd for nye naboer

·

Samordne forslag fra grendas beboere til styret når det gjelder egen grend:

·

beskjæring / fjerning av trær og busker.

·

ønsker om ny beplantning, nye benker, nye møteplasser.

·

koordinere forslag om bedring av parkering i grenda.

·

koordinere forslag om oppussingsobjekter, gjerder osv. som grenser mot fellesarealer.

Kontaktene skal være frivillige. De som kunne tenke seg å være grendekontakt bes melde fra
til styret slik at vi kan få en oversikt. Ta gjerne kontakt om andre forslag til oppgaver.

Med hilsen
Styret i Alunsjø borettslag

