Rundskriv Februar 2014
CONTAINERE
Containere vil bli satt ut torsdag 24.april ved Amm.gr 11, 76/78, 96, 121, 142, 187 og
269/271. Containerne tømmes fredag morgen og hentes mandag 28. april. Vi minner om at det
ikke må settes noe på bakken ved siden av containerne, og at det ikke må kastes spesialavfall*
i disse. Spesialavfall skal leveres på spesielle mottaksplasser, se nettsiden til Oslo
Kommune; www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no
*) MERK: Spesialavfall inkluderer blant annet maling, løsemidler, sparepærer, batterier,
plantevernmidler, vindusspylevæske, sterke rengjøringsmidler, bilbatterier, bildekk, elektriske
apparater samt hvite/brunevarer.
VÅRRENGJØRING
I slutten av april (29/30 april) feies fellesområdet vårt. Det oppfordres til å flytte biler, sykler
ol. Grus som er feiet fra garasjeinnkjørsler og plener ut i stikkveiene vil bli fjernet da. Oslo
kommune melder på sine sider at de vil feie Ammerudgrenda den 11.
april. (se http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/miljo/varrengjoring/nord/)
Det er en del grus på fellesområdene der det har vært deponert snø, og styret oppfordrer
beboerne til å gå sammen om å rake grusen ut av plenene.

TRAU/BINGER
Styret minner om at det i bingene bare skal kastes materiale som kan komposteres. Videre ber
vi om at avfall legges oppi trauene slik at ryddemannskapene får en enkel jobb.
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.
HUSVEGGER
Veggene på enkelte hus er etter vinteren preget av grønske og sopputslag. Disse kan med
fordel vaskes. Vi ber alle om å sjekke sine respektive vegger slik at det ser pent
og ordentlig ut. Det anbefales ikke å bruke høytrykkspyler, da for høyt trykk på vannet kan
skade treverket.
VENTILASJON
Husene i borettslaget har naturlig oppdriftsventilasjon, slik at luft tilføres boligen via ventiler
i yttervegg og, der det finnes, spalteventiler over vindu. Luft trekkes ut av boligen via ventiler

i bad, WC og kjøkken. Vi minner om at ventilasjonsluker alltid skal stå åpne, og at man ikke
må fjerne eller tette igjen ventiler.
BYGGESAKER
Styret minner om at utedel til varmepumpe ikke skal monteres på utvendig fasade eller tak, og
at alle bygningstekniske endringer er søknadspliktige.

