Rugdeberget borettslag

12. DESEMBER 2017

BERGET TIDENE
NR 7 2017

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.

Utebelysning rekkehusene:
Nå som det er mørketid vil vi oppfordre alle som har utebelysning om at dette er påslått hele
tiden, slik at det det blir bedre opplyst på gangveiene. Et tips er å bytte til Led pære med
sensor. Da kan man la lysbryteren stå på hele tiden og lyset slår seg av og på automatisk.

Nyttårsfeiring:
Snart er det nyttår og vi vil minne om at det er ikke lov med oppskyting av raketter innenfor
borettslaget sitt område.
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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

Styret vil ønske alle en God Jul og Godt Nyttår

