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Se opp for falske dørselgere!
Skulle du få besøk på døren av selgere som enten utgir seg for å
komme fra Sector Alarm eller fra et rørleggerfirma som vil selge
vannfiltre, så slipp dem for all del ikke inn i leiligheten!!!! Dette er
falske selgere.
De siste ukene har mange beboere på Romsås blitt kontaktet av disse falske
selgerne, som er ute i et helt annet ærend enn det de oppgir å være. Sist helg
dukket de for første gang opp i vårt borettslag. Ikke selger de alarmer, og ikke
har de av borettslaget eller noen kommunal instans fått i oppdrag å sjekke
vannkvaliteten i leilighetene.
I et av våre naboborettslag ble en leilighet tømt for verdigjenstander kort
tid etter at beboeren hadde sluppet en ”vanninspektør” inn i leiligheten.
Vann og avløpsetaten i Oslo kommune advarer nå mot dørselgere som hevder de
skal sjekke vannkvaliteten, og som i tillegg sier de har vannfiltre å selge. Med
påskudd om at vannrørene har sprukket i naboborettslaget ber de om å få
komme inn i leiligheten for å undersøke om vannet er forurenset. De hevder
også at det er styret i borettslaget som har bestilt undersøkelsen. Dette er altså
ikke tilfellet.
Vi har gjentatte ganger henstilt til alle om ikke å slippe fremmede inn i
oppgangen. Slipp for all del heller ikke noen inn i oppgangen som
tilsynelatende kan se ut som seriøse selgere, eller som hevder de skal inn i
leilighetene for å gjøre undersøkelser på oppdrag fra borettslaget!

Fjern sykler fra sykkelstativene!
Vi er nå inne i vintermånedene. Har du fortsatt din sykkel stående i ett av
sykkelstativene, er det på tide at du fjerner den slik at den ikke er til hinder for
snøryddingen. Sett sykkelen i kjellerboden eller boden i P-huset (IKKE i
kjellergangen eller trappeoppgangen).
Hilsen styret

