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BERGET TIDENE
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Dugnad:
Høstens dugnad blir lørdag 13. oktober kl. 11:00. Mer info kommer

Ro i leilighetene og på fellesområdene
Det er ikke tillatt med sjenerende bråk og støy fra leiligheten. Det skal i
alminnelighet være stille fra leilighetene fra kl. 2200 til 0600. Det gjelder også ute på
fellesområde. På søndager og helligdager skal det i alminnelighet være stille frem til
kl. 09.00. Ved fest anbefales det at naboer informeres på forhånd.

Oppgangen i blokken.
I husordensreglene står det følgende når det gjelder å oppbevare ting i oppgangen.
Utstyr i oppgangene
Det er ikke tillatt å plassere sykler eller annet fritidsutstyr i oppgangene.
Det er kun tillatt å plassere 1 vogn per leilighet med barn under trappeoppgangen.
Det er strengt forbudt å plassere sko stativ og annet privat utstyr utenfor døren sin.
Dette er forbudt i henhold til brannvernforskrifter, hindrer fremkommeligheten og
vanskeliggjør rengjøring av oppgangene.

Inngangsdørene i blokkene:
I husordensreglene står det følgene:
Inngangsdørene i blokkene skal det være låst hele døgnet. Foreldre til barn i
blokkene har et særskilt ansvar til å se etter om døren er låst etter dem.
I tillegg gjør vi oppmerksom på at det er heller ikke lov å koble fra dørpumpen eller
på en annen måte holder døren åpen. Inngangsdørene til blokkene skal holdes
stengt hele tiden. Hvis vi bytte ut låsen eller dørpumpe på flere inngangsdører på
grunn av dette, vil styre fordele reparasjons kostnaden i mellom alle i oppgangen,
hvis «synderen» er ukjent.

Oldtidshagen parsellhagelag:
Hagelaget inviterer til høstfest følg med på oppslag på en postkasse nær deg.
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Hageavfall:
Husk at skogen ikke er en kompost, vær snill å ikke kaste hageavfall ved ballbingen
eller i skråningen ved gjesteparkeringen. Dette blir klekke sted for brunsnegler.

Kjøring i området:
Vi vil igjen påminne om at Rugdeberget borettslag er et bilfritt område. All
unødvendig kjøring og parkering er forbudt og ved overskridelse av dette vil det bli
straffet med bøter. Det er ikke lov å lade el-bil utenfor rekkehus eller blokker. Vi ser
også at det er en del gjengangere på gjesteparkeringen. Denne er forbeholdt gjester
På bakgrunn av dette vil Smart Security intensivere sine kontroller inne i borettslaget
og på gjesteparkeringen.

Søppel:
Vi ber alle knyte igjen avfallsposer godt før de kastes i søppelskurene, da unngår vi
lukt. Man skal ikke skal sette sekker, poser, papp, emballasje og andre gjenstander
utenfor søppelskurene. Store pappesker skal ikke kastes i søppelskurene, det
finnes en egen container for det og annen emballasje ved parkeringsplassen. Øvrig
avfall utover dette må leveres på Grønmo. Det er ingen som kaster dette for deg om
du allikevel setter det utenfor søppelskurene. Vis at du tar ansvar ved å følge opp
dette på rett måte. Dersom papirkonteiner er fulle kan papir kastes i container som
står ved gjesteparkeringen.

Husk hjemmesiden: www.rugdeberget.no
Viktige telefonnummer:
Vaktmester - Christiania Gruppen:
22 62 50 27 - Vakttelefon betjent 24 timer
Rørlegger - VVS Gruppen:
909 14 284 - Vakttelefon (Akutt!)
Elektriker - Kolbotn Elektro:
66 82 19 00
Smart Security - Parkeringsselskap:
22 10 18 05
Hvis dere plages av maur, veps osv. vær vennlig og kontakt:
Oslo Veggdyrkontroll AS:
928 34 923

