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Skjødesløshet kan koste deg dyrt!
Forlater du leiligheten mens en oppvask- eller vaskemaskin durer og
går, eller lar maskinene stå på om natta mens du sover og en
vannlekkasje skulle oppstå, ja, da kan det bli en kostbar affære for
deg.
Borettslaget har fått medhold i rettssystemet i at andelseieren selv må bære
kostnadene ved såkalt skjødesløs adferd. I den saken som nå har vært prøvd, er
det andelseieren som sitter igjen med regninga på 65.000,- kroner.
Ps! Skjødesløs adferd gjelder blant annet også vannlekkasjer forårsaket av
avløpsslanger som ikke er fastmontert til utslagsvasken og der slangen har
«hoppet» ut av vasken.

Bytte av brannslukningsspraybokser
Vi har endelig mottatt de nye sprayboksene fra leverandøren. Som
tidligere meldt skal nye bokser byttes ut med de som tidligere er
omdelt, fordi det var fare for lekkasjer fra boksene.
De som har gamle bokser som ikke lekker, behøver ikke å levere disse ved
henting av ny boks. Andelseiere som har gamle bokser med lekkasje, bes om å
ta disse med.
Utdelingen av nye bokser vil skje som følger:
Beboerne på tun 1, 2 og 3 (OSV. 120-148/168-180) kan hente nye
bokser på styrerommet tirsdag 2. juni mellom kl. 18.00 og 19.00.
Beboerne på tun 4, 5 og 6 (OSV. 156-166/182-218) kan hente
boksene i Tjernhuset onsdag 3. juni mellom kl. 18.00 og 19.00.
(Snu arket)

Ny boltreplass for hunder!
Som sikkert de fleste har lagt merke til er det nå anlagt en såkalt
boltreplass for hunder vis a vis parkeringsplassen for skolen nedenfor
det nederste p-huset.
Det er satt opp et skilt med «kjøreregler» ved porten til det
inngjerdede området om hvordan man skal forholde seg når man er
der med hunden.
Vi tar det alle som en selvfølge at hundeeierne holder området rent
og ryddig, og bruker søppelkassene som er der.

Vi ønsker alle hunder velkommen
til plassen og håper dere alle får fine
hoppesprettendevoffendedager
sammen med andre hunder!

ÅRETS GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling finner sted tirsdag 9. juni kl. 18.30 i
samlingssalen på Bjøråsen skole.
Innkallingen er nå til trykking og vil bli omdelt til alle andelseierne når
de kommer fra trykkeriet.

Har du ikke meldt deg på til Romsås Cup?
…….da har du fortsatt noen dager på deg. Årets artigste Romsåsarrangement finner som kjent sted på banen på Bjøråsen i dagene 5.
til 7. juni.
Alle andelseierne har fått et eget skriv om fotball-cupen.
Borettslagets cup-general, Erik Grøtting i OSV. 214, ser med glede
fram til at flere melder seg på.
Så nøl ikke - fotballkunnskaper eller ei – i Romsås Cup er alle
hjertelige velkommen!
Hilsen styret

