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Sommertid
Vi nyter nå sommeren selv om sommervarmen og mye solskinn lar vente på seg er det allikevel
mange som koser seg ute med hagearbeid, grilling, hyggelig samvær og ikke minst barna som
leker. Det er mange velstelte hager, men dessverre må vi også i sommer konstatere at noen
ikke vedlikeholder hagene sine. Plenen MÅ klippes, hekker MÅ klippes og gjerder må vaske,
repareres, males eller som et alternativ fjernes.
Det er viktig at det ser velstelt og ryddig ut i borettslaget. De som tenker på å kjøpe seg bolig
her sjekker også resten av borettslaget for å få et inntrykk av området. Borettslaget vårt er
nå i kategorien meget veldrevet borettslag og det oppnås gode priser når det selges leiligheter
her.
Alle som har valgt å bo i rekkehus med hage eller i 1-etg på blokkene med hage har ansvar og
plikt til å holde dette området i orden. Dette vil si har man plen så skal den klippes. Hvis man
har valgt hekk så må den klippes både i høyden og slik at den ikke henger ut over veien. Det
skal være minimum 1 m mellom veien og hekk eller gjerde. Hvis man har valgt å ha gjerde så
skal dette vedlikeholdes. Det er ikke pent med råttent, skjevt, skittent gjerde.
Web siden
Vi legger jevnlig ut viktig informasjon på nettsidene våre. Det kan være lurt å sjekke innom
der.
Arbeid i garasjene
Arbeidet med å reparere takene i garasjene er i gang. Det legges nye takplater, ny lysarmatur
og stoppekranene til blokkene skiftes. Det legges også opp ekstra strøm i forbindelse med
lading av el biler. Vi vil komme med egen informasjon rundt lading av el biler, ladepunkter,
priser osv. så snart alt er på plass.
Kildesortering av søppel
Alle beboere i Oslo er pålagt å kildesortere søppel. Renovasjonsetaten er rundt og besøker
alle husstander for å sjekke og informere. De har nå kommet til Søndre Nordstrand og har
vært på befaring på Rugdeberget. Representanter fra Renovasjonsetaten vil komme på besøk
til alle beboere for å informere og påse at alle kildesorterer søppel. Vi har lagt ut noe
informasjon om dette på våre nettsider.

Det er viktig at de av dere som ennå ikke har kommet i gang nå starter. Minner om at vi har
container for levering av papp ute på P-plassen vår så det er ikke nødvendig å sette fra seg
kasser og esker utenfor søppelskapene. Glass og metall kastes i beholderne ved buss
holdeplassen.

Fellesområdene
Arbeidet med utskifting av planker på utemøblene våre vil fortsette i løpet av kort tid. Dette
vil vaktmester gjøre. Et av våre styremedlemmer var på Orring før dugnaden og fikk kappet
til alle plankene og etter at de er satt på må de pusses på endene og etter hvert er planen å
beise de. Hvis noen har pussemaskin og lyst til å bidra så synes vi det er fint.
VI har fått tildelt 100 000,- fra miljøfondet som et bidrag til oppgradering av den mye omtalte
møteplassen. Arbeidet her vil også starte i løpet av noen uker.
Vi har fått et bordtennisbord som vi ønsker å sette opp her, men dessverre manglet alle
monteringsdelene. Forhåpentligvis klarer vi å få kjøpt slike. Hvis noen kan hjelpe med tips
her så send en mail til styret.
Kontaktinformasjon til styret
styret@rugdeberget.no
Det er også stadig oppdateringer på vår hjemmeside: rugdeberget.no
Vi ber om at de som har tilgang til mail alltid benytter seg av dette ved henvendelser til
styret. Dette er spesielt viktig fordi vi da har informasjon skriftlig. Det kan være vanskelig å
få med seg alt via telefon og egne notater. Navn kan også være vanskelig å oppfatte riktig.
Styrets medlemmer skal på lik linje med de fleste ha sommerferie. Vi vil lese og besvare email da de fleste av oss har tilgang til nett uansett hvor vi er i verden.
Vi ønsker alle en riktig god sommer.
Mvh
styret

PS. Husk GANGFART når det kjøres inne i boområdet. Dette betyr da at man klarer seg fint i
1. gir. Det kjøres fremdeles alt for fort så husk også å informere alle gjester som må kjøre
inn.

