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HUSK!!!!!!

Markisene er ditt eget ansvar!
Selv om været der ute ikke akkurat minner så veldig mye om
vinter, så kan jo snøen likevel lave ned før vi aner det.
Husk derfor at markisene er andelseierens eget ansvar.
Markiser som er utslått kan lett bli ødelagt i snøvær!
Obs! Obs!
Alle har nå fått rundskriv fra Romsås Vaktmestersentral når det
gjelder brøyting og strøing av hovedgangveiene på Romsås fra
nyttår. Som omtalt i rundskrivet har Oslo kommune ikke
forlenget avtalen med vaktmestersentralen. I rundskrivet vises
det til kontaktpersoner man kan rette henvendelser til dersom
man har noe å klage på ved snøfall.
I praksis betyr dette at hovedgangveien gjennom borettslaget
fra og med OSV. 134 til og med OSV. 218 skal brøytes og strøs
av firmaet som Oslo kommune har inngått avtale med.
«Gjenglemte sykler»!!!
Vi får kanskje ta dette med sykler som fortsatt står i noen
stativer veldig s-a-k-t-e en gang til:
Det er IKKE borettslagets ansvar om DIN sykkel blir smadret i
tusen biter i forbindelse med brøyting. Da kan DU takke deg
selv for at du ikke tok den inn for vinteren.

Vi ønsker alle beboerne
en riktig god jul og alt
godt for det nye året!

Hilsen styret
(Viktige telefoner om uhellet er ute…..snu arket)

Om uhellet skulle være ute i jule- og nyttårsdagene, er dette
viktige telefoner:
Ved vannlekkasje:
Ring Rørleggervakta: 23 12 65 50.
Borettslaget har avtale med firmaet.
Kontakt deretter:
OBOS Forsikring: 22 86 55 00 (dagtid) (Dette er
sentralbordnummeret til OBOS – be om å få forsikringsavdelingen).
Ved heisstans:
Ring Schindler Stahl heiser: Gratis grønt nr. 800 31 760
Ved strømbrudd:
Ring Hafslund: 815 30 400
Spørsmål om strøm for øvrig:
Ring LOS: 02021 (kl. 08.00-17.00 på hverdager).
Om tv-kanaler ramler ut eller GET-boksen ikke virker:
Ring GET: 02123 (mandag-fredag kl. 09-22, lørdag kl. 11-19, søndag
kl. 12-20).
Om alt synes håpløst:
Ring Nokas Alarm: 815 00 820
Og husk for all del:

Brann 110 - Politi 112 - Lege 113
Om ikke noe av dette nytter:
Ring styrets leder: 90 78 86 83

STYREROMMET:
Første kontortid for styret etter jul- og nyttårsdagene er
mandag 6. januar mellom kl. 18.30 og 19.30.

