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Grillfesten 2016
Takk til alle små og store som møtte fram
på årets grillfest. På det meste deltok 6065 barn og unge og et tilsvarende antall
voksne, i alt rundt 125 sjeler. En stor takk
også til alle som bidro med frivillig innsats
både før, under og etter grillfesten. En
spesiell takk til Marit Hagberg for
organisering av barnelekene. Barna koste
seg med leker og oppgaver av ulike slag.
Klovnen Knut moret både små og store. Han
treffer vi igjen første søndag i advent.
Innsatsen var upåklagelig i quizrundene.
Som i fjor gikk ”Christoffers lag” knepent
av med seieren. GRATULERER!
På side 2 viser vi noen bilder fra grillfesten
tatt av ulike fotografer.

Komprimatorbil kommer
1.november kl. 1700
Den vil kjøre gjennom gangveiene i
borettslaget og ta med avfall, husgeråd
etc. som du vil kvitte deg med. RYDD I
SKAP, BODER og KJELLERE. Gjenstander
settes ut langs gangveien for henting. Vær
til stede og hjelp til med pålessing når
bilen kommer – den er lett hørbar når den
komprimerer. Om nødvendig kjører bilen
mer enn én runde for å få med alt. Du må
merke deg følgende: Spesialavfall som
f.eks maling, kjemikalier og elektrisk
utstyr som lamper, el-ovner, radioer, TV
og lignende, kan ikke tas med i
komprimatorbilen. Dette må du selv levere
på kommunens miljøstasjoner.
Vaktmester trenger alltid hjelpere som
kan være med komprimatorbilen på hele
eller deler av runden. Takk til deg som

stiller opp og tar i et tak.
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Belønningen for alle som deltar er varme
pølser og noe å drikke i Selskapslokalet,
Ivar Knutsons vei 58, fra ca. kl. 1915.

Nordseter skole – mulig
rehabiliteringsprosjekt
Med bakgrunn i opplysninger gjennom
pressen om rehabilitering/nybygg av det
gamle ungdomsskolebygget på Nordseter
skole, innkalte styret prosjektledelsen fra
Undervisningsbygg (ubf) i Oslo kommune til
et møte om saken 14. September. Formålet
var å få nærmere informasjon om hvor
saken står og planene framover.
På møtet ble det opplyst at formelle
politiske vedtak ennå ikke er gjort. Planene
så langt er ikke å rive og bygge nytt, men å
gjennomføre en totalrehabilitering av det
gamle ungdomsskolebygget som får samme
antall etasjer som i dag. Det ble videre
opplyst at skolen skal fortsette å ha samme
elevkapasitet som tidligere (6-parallell
ungdomsskole). Bygget vil få en full
oppgradering etter dagens krav og
standarder. Dersom disse planene blir
vedtatt politisk, blir det byggestart høsten
2017 og ferdigstillelse til skolestart 2019.
Vi har fått opplyst at nabovarsel om mulig
vil bli sendt ut i uke 41. Samtidig vil
Undervisningsbygg sende ut invitasjoner til
et åpent informasjonsmøte, som planlegges
avholdt uken etter. Representanter fra
Utdanningsetaten i kommunen vil også være
tilstede. Styret vil holde seg orientert om
saken.

Annen informasjon
Fornyelse av lekeplassene
Fornyelsen av to lekeplasser er godt i gang
og sand skiftes i de tre andre sandkassene i
uke 40/41. (Jf. forrige nummer av Seter-
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stikka). Deler av Jordbærveien, hvor det er
lagt kantstein, samt to av-/pålessingsplasser (utenfor IK 52/54 og vis a vis Jbv.
69), vil bli asfaltert i uke 41. Styret vil
komme tilbake til andre enkelttiltak som
planlegges våren 2017.

Kulda kommer
Selv om været er upåklagelig om dagen, er
det på tide å tenke på å skru av vannet for
dem som har utekran i hagen.

Søppelhåndtering
Vi vil minne om at alle andelseiere skal
kildesortere og pakke søppel i respektive
poser. Se oppslag i oppgangen og
informasjon fra renovasjonsetaten som alle
har fått. Melkekartonger skal brettes og
håndteres som papir. Ny renovatør nektet i
dag å ta med søppel fra en av oppgangene
fordi det var kastet melkekartonger og
annet papir i søppeldunker i søppelrommet!

Rehabiliteringsaspiranter

Telefon til styreleder
Styreleder Mai Dalen har sagt opp sin
fasttelefon. De som ønsker å kontakte Mai
skal ringe mobilnummer: 900 55 390
GRILLFESTENS GRILLTEAM

Bente, Reidar og Aslak

Hvem er han?.............

…..det er jo den populære klovnen Knut

