Ulven Borettslag
Karl Staaffs vei 6
0665 OSLO

13.07.2013

Styremelding nr. 1-2013 – 2014

Styret er etter årets generalforsamling konstituert som følger:
Styreleder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Arild Andersen KS 19
Oscar Christoffersen KS 25
Irene Engseth KS 37
Linn Christine Carlsen KS 22
Carl Andrè Fronth KS 31

Varamedlem med møteplikt:
Varamedlem med møteplikt:
Varamedlem:
Varamedlem:

Tore Hansen KS 9
Wenche Jønland KS 33

Svanhild Johnsen KS 50
Martin Moe KS 1

●

SØPPEL
Det hensettes stadig søppel mellom søppelskurene og ved siden av containerne for papp/papir.
Meningen med søppelskurene og papircontainerne er at søppel/papir SKAL LEGGES INN I DISSE, ikke settes
ved siden av. Sørg for at det som skal kastes lages så lite at det går inn gjennom lukene, eller sørg for at du
selv kjører bort dette. Det er mulighet for å bli kvitt dette på gjenbruksstasjonen på Brobekk som ikke er
langt borte! Det som settes ved siden av skurene må tas hånd om av vaktmester, før det eventuelt blåser
utover eller dras utover av fugler etc.
Alle ønsker å ha det ryddig og pent i borettslaget, så vær bidragsyter til dette, ikke vær den som skaper
problemer og forsøpling.

●

PARKERING I KVARTALENE
Det er i følge ordensreglene tillatt å parkere i kvartalene i 20 minutter for NØDVENDIG av-pålessing.
Parkeringen skal da fortas slik at den i MINST MULIG GRAD HINDRER ANNEN TRAFIKK I KVARTALENE. Det er
ikke slik som åpenbart noen tror, at de har anledning til å sperre innkjøringene i 20 minutter. Vi ber om at
dette tas alvorlig, og at misbruk unngås.

●

KOMPRIMATORBIL
Vi ser til stadighet ved kjellerrydning og bortkjøring av skrot at noen fortsatt ikke forstår at det er en del
spesialavfall som ikke skal i denne bilen.
Sjekk på forhånd hva som kan kastes i komprimatorbilen så slipper vi å ha dette skrotet liggende å flyte i
dagesvis i kvartalene..

●

Ro i leiligheter og uteområder.
Ordensreglene er klare på dett punktet, se ordensreglene på vår hjemmeside: www.ulvenborettslag.no
Vi får stadig innspill fra beboere som klager på støy fra leiligheter, og uteområder.

Vi henstiller til brukere av utegriller i kvartalene, og uteområdene generelt, å tenke på at støy bærer langt i
stille sommerkvelder. Noen vil ha ro for å sove, og det må respekteres.
Det er også bruk av uteområdene i borettslaget som brukes av barn til ballspill og lek, og dette skal også
opphøre slik at det er ro fra kl. 2300
Vi ber foreldre/pårørende se til at dette respekteres.

Vi ønsker fortsatt god sommer.
Styret

