Berget Tidene
Siste nytt fra styret nr. 7 2015
Dugnad
Tusen takk til alle dere som møtte opp og deltok i dugnaden. Dette gjelder også dere som i
etterkant av dugnaden gjorde en flott innsats med å rake løv. Dere bidrar alle med å holde
kostnadene nede.
Plan og bygg ulovlig utbygging
Rammetillatelse er gitt i plan og bygg saken, men noen endringer må til noen steder. De som
er berørt vil få nærmere informasjon.
Lading av el-bil
Vi informerte i forrige nr. av Berget tidene om regler rundt lading av e-bil. Vi ber deg som har
el-bil om å gjøre deg kjent med disse. Det er ikke lov å benytte eksisterende kontakt i
garasjen som er beregnet til motorvarmer. Vi ser allikevel at noen bruker disse. Dette er altså
ikke tillatt og vi vil vurdere å kutte strømmen til disse. Mer informasjon om lading av el-bil
finner du på hjemmesiden vår www.rugdeberget.no
Kjør forsiktig – gangfart betyr at du skal kjøre like sakte som du går.
Vi henstiller til at det kjøres forsiktig inne på borettslagets område og begrenser kjøring til
det helt nødvendigste. Borettslagets område er som kjent bilfritt og mange barn leker her.
Minner også om at det ikke er tillatt å parkere inne i boområdet. Her er det 15 min til av og
pålessing av varer som gjelder.
Det går mot vinter og vi har hatt noen dager nå med vanskelige forhold i form av isete veier.
Vaktmesteren strør så godt han kan, men vær allikevel forsiktig på glatte veier.
Mopeder i sykkelskuret

Igjen er det mopeder i sykkel skuret. Disse må flyttes. Det finnes nå 4 stk
oppmerkede moped parkeringsplasser og disse skal derfor benyttes. Mopedene som
står i sykkel skuret vil bli fjernet av vaktmesteren på eiers bekostning.
Søppel
Vi burde ikke behøve å si dette flere ganger, men kast søppelet i søppelkassene. Annet avfall
skal ikke settes ved søppelkassene, men skal kastes på Grønnmo. Det vil ikke forsvinne om det
settes ved søppelkassene. Grønnmo holder til rett bort i veien for oss så bør være enkelt for
de fleste å ta det dit. Hvis dere ikke har bil så ring vaktmester som kan kjøre bort søppel for
enkeltpersoner mot betaling.

Dette er linken til nettsiden for Grønnmo Gjenbruksstasjon hvor du finner nyttig info:
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/gronmogjenbruksstasjon/
Vi minner også om blå og grønne poser for kildesortering.

Til sist vil vi i Styret ønske små og store beboere på
Rugdeberget en riktig god jul og et godt nytt år.
Husk at det ikke er tillatt å fyre opp fyrverkeri inne i borettslaget.

