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Obs! Obs! Obs!

Ikke svar på denne mailen!
Dersom du er en av mange med getmail-konto som
enten allerede har fått, eller får, en mail lik den som
vises her, så slett den med en gang!
Teksten i mailen ser tilsynelatende ut til å ha Get som
avsender, men er det ikke: Dette er et forsøk på IDtyveri!
Dette er teksten i mailen:

Advarsel!!!
Oppgradering er nødvendig av brukerens bruk på grunn av
nettverksfeil. Din e-post ble oppdaget av ukjent IP-adresse, og
vi oppdaget noe uvanlig om e-postkontoen din i datasystemet.
Av sikkerhetsgrunner for å aktivere automatisk rydding for å
unngå at getmail-kontoen deaktiveres vennligst klikk eller
kopier lenken nedenfor og skriv inn ID og passord for å
bekrefte.
Takk for samarbeidet
Getmail Internett-tjeneste
SISTE EKSTRA SØPPELBIL FØR NYTTÅR: Det blir ingen
ekstra søppelbil i desember. Bilen som kommer onsdag 29.
november blir derfor den siste for i år.

Har du husket å ta inn sykkelen?
Det er på tide å fjerne sykler fra sykkelstativene slik at de ikke
blir ødelagt når snøen kommer. Borettslaget tar intet ansvar for
sykler som blir ødelagt grunnet snøbrøyting hvis de står i
sykkelstativene.

Hold vinduene i oppgangene lukket vinterstid
Nå som den kalde årstiden begynner å feste grepet er det viktig
at oppgangsvinduene holdes lukket slik at vi unngår frosne rør.
Har du ikke nøkkel til vinduene i oppgangen, er det bare å
henvende seg på styrerommet i kontortiden, mandager mellom
kl. 18.30 og 19.30.

Brøyting av hovedgangveien
Som tidligere informert om i eget rundskriv fra Romsås
Vaktmestersentral har Oslo kommune denne vinteren satt bort
brøyting og strøing av hovedgangveiene gjennom borettslagene
til firmaet Total Uteservice.
Romsås Vaktmestersentral vil fortsatt brøyte inne på tunene
foran blokkene, innkjøringsveiene, parkeringsplassene ved
garasjehusene samt Romsås Senter.
Dersom du i løpet av vintermånedene har eventuelle klager når
det gjelder brøyting og strøing på hovedgangveien, skal klagen
rettes til:
Oslo Kommune, Bymiljøetaten, tlf. 23482030 eller epost:
postmottak@bym.oslo.kommune.no

Hilsen styret

