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La oss slå ring om
handikaplekeplassen!
Handikaplekeplassen mellom OSV. 180 og 182 er enestående i sitt slag på
Romsås. Som tidligere informert om, syntes staten at borettslagets idé om
en egen lekeplass for funksjonshemmede barn var så god, at det offentlige
gjennom Groruddalssatsingen har bidratt med 1,5 millioner kroner for å få
reist plassen.
Nå står en alle tiders lekeplass – ikke bare for funksjonshemmede barn, men
også for de aller minste i borettslaget – dessverre i fare for å bli ødelagt av
ungdom før lekeplassen kan bli tatt ordentlig i bruk av alle de
funksjonshemmede og små som sikkert har gledet seg over å få en egen trygg
tumleplass.
Siste hånd på lekeplassen ble gjort like før snøen kom, og det er derfor
først denne våren at plassen skulle få sin ”offisielle” åpning.
I den siste tiden har ungdom på sen kveldstid herjet så grassalt med huska
og gyngeelefanten, at det nå er nødvendig for borettslaget å hente inn
eksperthjelp for å se om lekeapparatene har tatt skade av de voldsomme
belastningene fra ungdommene. Flere ungdommer har stått på huska og gynget
den så kraftig at den nesten har gått rundt. I den kraftige belastningen har huskas
konstruksjon gitt fra seg en skingrende lyd. En av ungdommene som er sett på
stedet har tilhold i OSV. 166.
Det vil være en tragedie om ungdommers meningsløse herjinger skulle
medføre at lekeplassen må stenges på grunn av hærverk. Dersom huska må
byttes, må hele den nedre delen av lekeplassen graves opp, og arbeidet gjøres på
nytt. En slik kostnad kan ikke borettslaget bære.
Skal vi nå gå sammen om å slå ring om denne flotte lekeplassen slik at
funksjonshemmede barn og de aller minste får ha sin plass i fred? Ser du
noen som herjer på plassen – forklar dem hva de er i ferd med å ødelegge!
Nytter ikke det – kontakt styrets leder på telefon 90 78 86 83.
(Grilling til besvær – snu arket)

Grilling til pest, plage og irritasjon
Med bakgrunn i flere henvendelser fra beboere som denne påsken ikke har fått
brukt solskinnsdagene på balkongen slik de har ønsket fordi grilling fra naboer
har gjort det svært ubehagelig å benytte balkongene, minner vi om hva som står
i borettslagets Husordensregler, punkt 2.17:

”Det er videre forbudt å bruke kull- og/eller
gassgriller på balkongene og i hagene”
Slik styret tolker henvendelsene kan det tyde på at mange enten ikke vet, eller
ikke tar hensyn til, hva som står i Husordensreglene.
I noen tilfeller kan det også virke som om noen har fyrt opp grillene med alle
vinduene på balkongen lukket. Det igjen gjør at matos, røyk og lukt siver inn
gjennom kroker og kriker i balkongene til naboene i etasjene over. Det sier seg
selv at det er svært ubehagelig for de som på denne måten får hele ”matpakka”
til naboen inn på balkongen.

Hvorfor måtte noen bruke slagdrill i påskedagene?
I påsken tikket det inn flere sms’er til styrets leder fra rasende og fortvilte
beboere som opplevde at noen i oppgangen eller blokka brukte slagdrill.
Det er en gåte hvorfor noen absolutt må bruke nettopp en høytid som dette til å
gyve løs på betongveggene.
I borettslagets Husordensregler er det nærmere omtalt når det skal være ro i
leilighetene, og når man ikke kan utføre støyende arbeider.
Alle Husordensreglene er å finne på borettslagets hjemmeside
www.svarttjern.no.

I år blir det Rusken!
Denne våren blir det igjen Rusken-dag i borettslaget. Etter planen skal Rusken
finne sted onsdag 24. april. Det kommer oppslag i oppgangene.
Hilsen styret

