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INFOSKRIV OKTOBER 2015
Takk til alle som deltok på dugnaden 21. september! Vi fikk plukket søppel
på området og høytrykksspylt alle søppelhus.

Husk vår hjemmeside:

www.solskrenten.no

Bruk hjemmesiden vår og les deg opp på relevant informasjon om sameiet. Styret
legger raskt ut informasjon som vedrører beboere.
Har du tips eller ønsker i forhold til hjemmesiden, så ta kontakt med styret.

Uteområdet
I sommer har arbeidet med uteområdene fortsatt. Begge trappeskråninger er plantet
med spirea, og eksisterende (gammel) beplantning er beholdt. De fleste skråninger har
fått et lag med kompost, og dette har resultert i god vekst. I løpet av høsten vil busker
bli skjært ned.

Trær foran 78-106
I vinter vil det bli hugget ned noen trær foran blokkene. Arbeidet skal utføres av
Braathen Landskapsentreprenør AS.

Søppelhåndtering
Styret ber om at alle beboere skjerper seg på søppelhåndtering.
Det skal bare kastes HUSHOLDNINGSAVFALL i søppelbodene, og dette skal
være kildesortert etter krav fra Oslo kommune. Alle søppelposer skal være
knyttet med 2 knuter.
Det skal ikke kastes åpne søppelposer i containerne, og det skal ikke kastes
lamper, stekepanner, tørkestativ, madrasser, e.l. Store pappesker må brettes.
Søppelbodene skal holdes ryddige, og det skal ikke være søppel på gulvet.

Bruk av garasjeplasser
Styret minner om at det ikke er tillatt å lade el-biler med skjøteledning, eller annen
bruk av skjøteledning / strømuttak fra garasjeboder.
Garasjeplassen er ikke lagringsplass. Du kan ikke lagre mer enn garasjeboden rommer.
Dette må overholdes pga. brannsikkerhet, så derfor må du holde din garasjeplass
ryddig. Styret bestiller rydding og bortkjøring på seksjonseieres regning.

Kjøring på gangveier
Det skal – som hovedregel - ikke kjøres bil på gangveiene. Se skilting ved bommer.
Styret ber om at alle beboere respekterer dette.

Parkering på gangveier
Det er ikke tillatt å parkere bil på gangveier.

Folkemøte på Lofsrud skole 28. oktober kl. 19
Det arrangeres folkemøte på Lofsrud skole vedr. utbyggingsplaner på Mortensrud.
Det foreligger i dag flere planer for utbygging og fortetting i vårt nærmiljø, så kom på
folkemøtet for å få informasjon og si din mening.

Mailadresser
Styret vil gjerne ha mailadresse til seksjonseiere/beboere i sameiet. Det er mye
enklere å kommunisere via mail, og styret får også raskt gitt beskjed til beboere når
noe skjer. I dag har styret mailadresse til ca. 40 beboere. Dette er selvfølgelig frivillig,
men styret er glad for alle som vi kan kommunisere med via mail.
Du kan sende din mail til styreleder Nina Ansethmoen: nansethmoen@gmail.com

Styrearbeid
Har du lyst til å delta i styrearbeid? Har du arbeidspraksis som kanskje er relevant? Har
du lyst og kompetanse til å bidra inn i ditt eget bomiljø? Ta kontakt med styret hvis du
ønsker å bidra – enten inn i styrearbeid eller kanskje med andre oppgaver.

Vennlig hilsen fra alle i styret, 20. oktober 2015

