Rundskriv April 2013
VÅRRENGJØRING
Den 29. april (uke 18) 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 melder på sine sider at de vil feie Ammerudgrenda den
26. april.

Det er mye grus på fellesområdene der det har vært deponert snø, og styret oppfordrer
beboerne til å gå sammen om å rake grusen ut av plenene.
CONTAINERE
Containerne blir utplassert på de ordinære plassene fra torsdag 25. 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.
HUSVEGGER
Veggene på enkelte hus er etter vinteren preget av grønske og sopputslag. Disse må vaskes.
Vi ber alle om å sjekke sine respektive vegger slik at det ser pent og ordentlig ut, og minner
om at dette er beboers ansvar. Det anbefales ikke å bruke høytrykksspyler, da for høyt trykk
på vannet kan skade treverket.
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.
ASFALTERING
Borettslaget planlegger asfaltering av enkelte områder i løpet av sommerhalvåret. Nærmere
informasjon om tid og område vil følge.
KABELTV
Styret har innhentet priser og har inngått en intensjonsavtale med Canal Digital. Den nye
avtalen vil innbefatte nye dekodere, som er planlagt lansert før sommeren.
FLAGGHEISING
Det har ikke lykkes styret å finne noen som kan påta seg denne oppgaven. Inntil videre vil det
derfor være borettslagets vimpel i flaggstangen.

