Rundskriv September 2013
CONTAINERE
Containere vil bli satt ut torsdag 10. oktober ved Agr 11, 76/78, 96, 121, 142, 187 og 269/271.
Containerne tømmes fredag morgen og hentes mandag 14. oktober. 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.
ASFALTERING
I løpet av høsten vil asfalten bli utbedret på K-feltet samt enkelte andre områder. Vurdering
av behov for asfaltutbedring er en kontinuerlig prosess for å få best mulig driftsøkonomi.
SOMMEREN ER PÅ HELL
Vi minner om at sluket på taket må renses for løv og annet rusk. Da unngår man at sluket går
tett med risiko for påfølgende lekkasje og vannskade. I slike tilfelle er man selv økonomisk
ansvarlig for evt. skade. Dersom noen har problemer med å komme opp på taket, kan man ta
kontakt med Tore Christensen ( Agr 92) for å få hjelp til å rense sluket.
UTELAMPER
Høsten har kommet, og vi ber beboere sjekke at utebelysningen fungerer tilfredsstillende.
UTEKRAN
Husk å stenge vannet og tømme utekranen før frosten kommer.
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.
RADON
Radonkjeden AS er engasjert av Obos prosjekt til å utføre utbedringstiltak på 4 hus denne
høsten. Dette vil være forsøksvise utbedringer med to ulike tiltak. Arbeidet vil være ferdig
i begynnelsen av oktober, og kontrollmålinger vil deretter foretas. I den samme perioden vil
borettslaget foreta befaring i hus i gruppe 3 når det gjelder ventilasjon. Målinger er gjort for
hus i gruppe 2, og er distribuert til aktuelle beboere. Målingene viser en positiv tendens, trolig
som følge av bedret ventilasjon. På kommende generalforsamling vil resultatet bli
gjennomgått.

ADVENTSARRANGEMENT - FØRSTE SØNDAG I ADVENT, 1.12, kl. 16:00
Også i år vil styret arrangere tenning av julegranen i borettslaget. Treet står ved turveien bak
Agr 171 (like ved lekeplassen). Som i fjor håper vi at mange av beboerne vil slutte opp
om arrangementet. Vi byr på pepperkaker, gløgg og kanskje kommer nissen? Følg med
på www.alunsjo.no for påmelding.
Med hilsen styret i Alunsjø borettslag

