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Informasjon fra Styret
1) Søppelskur
I løpet av høsten vil søppelskurene i bakgården erstattes med ny brannsikker og låsbar
renovasjonsløsning med frontinnkast fra utsiden.
2) Rotter
Det har blitt observert rotter i kjelleren, men kanalene er nå tettet og problemet skal være
utbedret. Vær påpasselig med at inngangsdørene til enhver tid er lukket, så minimerer vi faren
for skadedyr i bygget. Dersom noen observerer rotter eller andre skadedyr i bygget, informer
styret umiddelbart på post@ringgaten.no.
3) Røyking i bakgården
Flere beboere, både med og uten astma, er plaget av sigarettrøyk som siver inn soveromsvinduer
fra bakgården. Røyking i bakgården skal kun skje ved sittegruppene i lengst mulig avstand til
bygget. Askebeger vil bli satt opp i løpet av høsten. Inntil da må den enkelte røyker selv sørge
for at sneiper kastes i egnet beholder.
Vi erfarer at noen beboere åpenbart bruker blomsterbedd og hekker som askebeger, og
problemet er spesielt stort i oppgangene 21-35. Ihht. Brann og Eksplosjonsvernlovens §5 er det
strengt forbudt å kaste sneiper ut av vinduet og langs fasaden. Dersom Styret oppdager
seksjoner involvert i dette, vil beboerne bli politianmeldt.
4) Dumping av møbler o.l. i bakgården
Vi opplever også til stadighet at det dumpes madrasser, sofaer og annet utenfor oppgang 23.
Bakgården vår er da ingen søppeldynge!! Vaktmesteren må utføre tidkrevende opprydding og
bortkjøring av slik unødig og uansvarlig forsøpling og det påfører sameiet store ekstrakostnader
årlig og slike kostnader er med å bidra til økning i husleien.
Som privatperson kan man gratis levere avfall inntil 5m3 på Haraldrud gjenbruksstasjon,
alternativt kan Oslo Søppeltaxi e.l. kontaktes om man selv ikke disponerer transport.
5) Dugnad
Høstens dugnad er satt til 29.september. Eget oppslag kommer snart. Oslo Kommune ved
Renholdsverket vil orientere om kildesortering, så ta vel imot dem. Ta med godt humør og vi
byr på varme pølser og brus! Det hadde vært hyggelig å se flere enn de faste sliterne.
Vi i styret ønsker et godt forhold til sameiets beboere. For at vi skal oppnå et hyggeligere bomiljø,
forutsetter det at vi alle tar ansvar og viser litt omtanke for naboene. Har du forslag til forskjønning av
bomiljø, spesielt med tanke på bakgården, er du alltid velkommen til å sende styret en e-post.
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