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Det er litt trist at vi må komme med henstillinger om ting som burde være åpenbare for alle. Slik er det tydeligvis
ikke, så derfor kommer en del ting igjen og igjen:

●

SØPPEL I OPPGANGENE
Vi har et problem med reklame på gulvet i oppgangene. Det virker som om en del beboere bare åpner
postkassen og kaster reklame og annet som de ikke ønsker på gulvet. Dette gjør at oppgangene blir utrivelige
og det medfører jobb for noen som må rydde opp. Vi håper med dette at de som kjenner seg igjen, virkelig
legger om rutinene og tar med seg all sin post, enten det er reklame eller annet.
Det er en mulighet for å reservere seg mot uadressert reklame. Sett opp godkjent oblat på postkassen

●

PAPIR I CONTAINERNE
Vi får en bekymringsmelding fra renovasjonsetatene med hensyn på fyllingsgrad på papircontainerne i
kvartalene. Disse blir så overfylt at det faller av papp / papir, som ikke blir plukket opp. Dette blir liggende,
og må tas av beboere eller vaktmester.
Det er satt ut en ekstra container for papir ved alle avfallspostene. Denne viser det seg at ofte er bortimot
tom, mens de andre er overfylte. Vi ber derfor beboerne om ikke fylle opp papircontainerne mer enn at de
kan tas ut uten at noe faller av. Dersom det er fullt utenfor din oppgang, kan det være ledig kapasitet et
annet sted i kvartalet, eller i den container som står ved siden av.

●

FLASKER OG GLASS
Det er satt opp container for flasker og glass for gjenvinning ved inngangen til kirkegården i Ulvenveien.
Bruk denne for flasker som ikke er pantbare og som skal gjenvinnes. Dette gjelder både klart og farget glass.

●

PARABOLANTENNER / TØRKING AV TØY / LUFTING
Det ser ut som om det er dukket opp noen parabolantenner igjen. Vi ber om disse fjernes, da det ikke er
tillatt å ha disse synlig over brystningshøyde på balkong.
Det samme gjelder for lufting / tørking av tøy over brystningshøyde. Vi ber om at ordensreglene i
borettslaget respekteres.
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