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Makan til griseri!
Styret har den siste tiden mottatt klager på to voksne mannlige
beboere som på høylys dag har urinert på veggene ved
henholdsvis OSV. 144 og OSV. 176.
Mens barn og voksne var på vei til og fra Lilleslottet barnehage sto den
ene personen og urinerte på både gavlveggen og forhagegjerdet ved
OSV. 144. Ved OSV. 176 ble den andre personen observert mens han
urinerte på veggen under et av soveromsvinduene.
Ifølge politivedtektene kan urinering på offentlig sted medføre både
bøter og fengselsstraff på inntil to år. I Oslo ligger en slik bot i
størrelsesorden 6.000,- kroner.
Styret ser svært alvorlig på dette meningsløse griseriet av
voksne personer, og vurderer nå om borettslaget skal anmelde
forholdene til politiet.

Tennisbanen er ikke noe hundetoalett!
Noen hundeeiere tror området ved tennisbanen bak OSV. 178184/206-210 kan brukes som hundetoalett. Dette er
selvfølgelig helt feil bruk av området.
I tillegg til at barna i Lilleslottet barnehage ofte leker der, er det også mange
beboere som benytter området som gangvei til og fra boligene. Å tråkke i hunders
etterlatenskaper er mildt sagt svært ufyselig. Det er heller ingen lystig fornøyelse for
de beboerne som har veranda ut mot dette området og se på at hundeeiere lar sine
firbente gjøre fra seg nesten midt oppi kaffekosen.

Ifølge Husordensreglene skal all lufting av hunder foregå på
andre siden av Ringveien.
Dette betyr at lufting av hunder inne på borettslagets område kan
medføre at tillatelsen til hundehold trekkes tilbake.
(Snu arket)

Vil du ta i et tak
i et EL-bilutvalg?
Borettslaget ønsker å opprette et eget EL-bilutvalg som
sammen med styret kan finne den best mulige løsningen for
utfordringene knyttet til EL-biler og lading.
Styret tenker seg at et slikt utvalg skal bestå av tre til fem ELbileiere.
Vi har som målsetting å få på plass et ladesystem som vil være
tilfredsstillende for alle parter.
Har du som EL-bileier lyst til å ta i et tak i et slikt utvalg, setter
vi stor pris på om du legger svarslippen under i styrets
postkasse ved inngangen til OSV. 120.
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