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APRIL 2016

I RUNDSKRIVET som ble omdelt før helgen ble det dessverre et svare
kalenderkaos om hvilken mandag styrerommet skal holdes stengt. I
rundskrivet sto det uforståelig nok mandag 18. februar………Men det
riktige skal være mandag 18. april, altså i dag. Men det er selvsagt
mulig å nå styret likevel på følgende telefonnummer:
Styrets leder: 90788683/Nestleder: 91800724/Sekretær: 90651535
RISTING AV TEPPER OG KLÆR er ifølge Husordensreglene ikke tillatt
å gjøre ut av vinduene eller verandaene. Styret har mottatt en del klager
på dette den siste tiden. Det sier seg selv at det er lite hyggelig når det
blant annet faller matrester ned på lufteverandaene til de som bor
under, matrester som kleber seg til tøy som henger til tørk.
Å LEGGE UT MAT til fugler er heller ikke tillatt ifølge Husordensreglene.
Brødskalker og lignende tiltrekker seg skadedyr. I denne forbindelse kan
det opplyses om at borettslaget nå har mottatt en rapport som
konkluderer med at det de siste månedene har vært en stor økning i
forekomsten av rotter og mus i borettslaget.
Styret får fra tid til annen henvendelser fra beboere som har sett
skadedyr (mus) på verandaene. Dette er det dessverre lite borettslaget
kan gjøre noe med ettersom verandaene på godt og vondt er definert
som uteområde. Det enkleste grepet man kan gjøre er å gå til innkjøp av
musefeller eller lignende.

Ps! Når man går fra butikken og ned til bussholdeplassen

på Ringveien, vil man på høyre side nederst av innkjøringsveien
ofte se at det ligger store hauger med brødrester. Kan den som
legger ut dette, være så snill å stoppe med det!
RYKTENE vet å fortelle at en av Oslos mest kjente rockegrupper skal
holde en konsert i forbindelse med Romsås Cup i fotball på Bjøråsen.
Denne gangen er det noe i ryktene

Hilsen styret

