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Torsdag 16. april - Ruskenaksjon og komprimatorbil
Våren er høysesong for å sette
uteområdene i stand for sommeren og
kvitte seg med rusk og rask fra både
utendørs og innendørs opprydding. Både den
årlige Rusken-aksjonen, som er vårdugnaden
vår, og runden med komprimatorbil finner i
år sted torsdag 16 april.

Rusken-aksjonen
konsentreres om uteområdene, både de som
er felles og de som hører til hver enkelt
boenhet. Gå sammen med naboer om å rydde
på plener og grøntarealer utenfor
hagegjerdet eller oppgangen, og sørg for at
fylte plastsekker med løv og plantedeler blir
satt ut til veikant før kl 17. Kvister og
grener må kappes i lengder på ikke mer enn
ca 1 – 1,5 meter, og legges i hauger ved
veikanten. Det er lov å starte før det
”offisielle” starttidspunktet kl 16. Mange
har allerede nedlagt timer i å rydde på
uteområdene - mange takk for det!

River og plastsekker
Vaktmesteren vil sørge for at river kan
lånes og at plastsekker er klare til utdeling
fra torsdag 16. april kl 15. Sted for
utlevering er ved gangveien over
flaggstangplenen.

Komprimatorbilen
kommer torsdag 16. april kl 17. Den vil
kjøre gjennom veiene i borettslaget og ta
med avfall fra Rusken-aksjonen og kassert
husgeråd etc som er satt ut til veien for
henting. Vær til stede og hjelp til med
lessingen når bilen kommer – den er lett
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hørbar på motordur og lyden fra
komprimatoren. Om nødvendig kjører bilen
mer enn én runde for å få med alt.
Spesialavfall (som f eks maling, kjemikalier
og elektrisk utstyr) kan ikke tas med i
komprimatorbilen - det må leveres på
kommunens miljøstasjoner.

Belønningen
for å delta i våroppryddingen er varme
pølser og noe å drikke til i selskapslokalet,
Ivar Knutsons vei 58, fra kl 1930. En god
anledning til påfyll av energi og en hyggelig
prat med naboer.

Onsdag 15. april – møte om nye
innglassinger
Som varslet i forrige utgave, inviterer
styret i samarbeid med Lasse Jensen (tlf
920 17 380) til orienteringsmøte om nye
innglassinger onsdag 15. april kl 19. Møtet
holdes i selskapslokalet, Ivar Knutsons vei
58. Det vil bli gitt informasjon om
retningslinjer for nye innglassinger og
drøftet hvordan en felles runde med
anskaffelser kan legges opp.

Onsdag 22. april – nyplanting på
uteområder, befaring
Istandsetting og forskjønnelse av
uteområdene er en prioritert oppgave for
styret i 2015. Onsdag 22. april fra kl 17
arrangerer styring en befaring hvor
interesserte beboere inviteres til å være
med. I denne omgangen vil det særlig bli
sett på områdene sør i Ivar Knutsons vei, i
Jordbærveien ved trekanten mellom nr 1-23-4-10-12-14 og ved flaggstangplenen.
Fremmøte ved veibommen sør i Ivar
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Knutsons vei (nær gjesteparkeringsplassen),
eller møt opp når befaringen kommer til
stedet som er av interesse. Styret vil ta
kontakt med beboere som har meldt inn
behov og forslag. Anleggsgartner/trepleier
Tom Røed deltar ved befaringen.
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noen som trenger å skjerpe seg når det
gjelder dette….

Datoen for generalforsamling
Brannsikkerhet - fellesgarasjene
I de siste årene har styret lagt betydelig
vekt på brannsikkerhet. Offentlige
myndigheters krav til brannsikring er blitt
strengere og mer omfattende, og styret
følger opp tilsvarende. Ett område hvor det
trenges forbedringer, er oppbevaring av
utstyr i fellesgarasjene. Enkelte beboere
har ganske mye utstyr lagret bak
biloppstillingsplassene, til dels mye mer enn
det som naturlig tilhører biler og andre
transportmidler, som f eks sykler, mopeder
og motorsykler. Borettslagets ordensregler
har en klar bestemmelse om dette: Punkt 14
om ”Øvrig bruk av fellesgarasjer”starter
med ”Garasjeplassen må ikke benyttes
som lagringsplass for gjenstander som
ikke er knyttet til bilhold eller andre
transportmidler…”. Styret vil foreta
kontroller, og beboere som ikke har det
ryddig på sine plasser vil bli kontaktet.
Eventuelt vil uhjemlet utstyr etter varsel
bli fraktet bort for vedkommende beboers
regning.

Fellesvaskeriene
er et gode mange beboere benytter seg.
Forutsetningen er at det skal være rent og
ryddig når vaskerunden er over, slik at
vaskeriet ser innbydende ut og er klart når
neste beboer kommer. De aller, aller fleste
er påpasselige med dette, men det er også

nærmer seg. Tid og sted er tirsdag 28. april
kl 1900 på Skovheim Allsenter. Heftet med
innkalling, årsberetning, regnskap mv er
sendt til trykking og blir omdelt en av de
nærmeste dagene.

”Åpen time” i styrerommet
Har du noe å ta opp med styret, så er ”åpen
time” hver første tirsdag i måneden en god
anledning. Stedet er styrerommet i Ivar
Knutsons vei 60 og tiden fra kl 19-20. En
fra styret er til stede hver gang og svarer
på spørsmål og tar imot henvendelser. Neste
gang er mandag 4. mai.

