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HER ER SOMMER-RØVER’N!

Baderomsrehabilitering
Arbeidet går etter fremdriftsplanen. Både
entreprenøren og styret, samt byggekomiteen
forsøker å ha det så ryddig og ordentlig som
mulig når arbeidet pågår. Det blir mye støv og
bygningsavfall i byggeperioden. Pass på å dekke
til de rom som ikke er en del av prosjektet.
Kildesortering av avfallet er en viktig del. Det er
ikke
lov
å
benytte
entreprenørens
avfallscontainere for andelseierne. Takk for at
dere alle er forsiktige ved inn og utgang av
trapperommene i byggeperioden.
Pass på at barna ikke berører
byggemateriellet, verktøy, avfall etc.

Gjennom Røverkoll-nytt ønsker styret å
informere om store, viktige oppgaver det jobbes
med, og komme med annen nyttig og hyggelig
informasjon til beboerne. Send gjerne en e-post til
styret@roverkollen.no om du har tips eller
informasjon.
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Veranda
Alle må huske å ha markisene sine inne når det er
sterk vind og kraftig regn. Beboers vedlikehold
av innglassingen ved å smøre skinna gjør at det er
lettere å åpne og lukke innglassingen. Husk at det
ikke er tillatt å tette spaltene mellom glassene, da
dette gjør at du ikke får friskluft inn i leiligheten!

En stor takk til alle
Dere som deltar bidrar til på dugnader og
arrangementer i borettslaget og på Romsås. La
oss fortsette å ta vare på det gode fellesskapet og
de fine områdene vi har.

Hundeposer og tilhørende søppelkasser
Vi ber alle hundeeiere om å benytte seg av dette.
Da vil vi alle kunne trives bedre ute!

STYRETS KONTORTID – POST TIL STYRET
Styret har kontorvakt hver mandag kl. 18.00–19.00. Kontoret er i kjelleren i Sverre Iversens vei 7.
Styrets postkasse henger utenfor oppgangen i nummer 7.
Du kan også bruke e-post: styret@roverkollen.no for å
BESTILLE SKILT TIL POSTKASSER, ENDRE NAVN PÅ RINGEKLOKKE OG BESTILLE P-BEVIS

Post til vaktmesteren kan legges i hans postkasse ved underetasjen i nummer 27 (Røverbo).
Vaktmesterens arbeidstid er ma.–to.: 07.00–15.30, fr.: 07.00-13.00.
Mobil: 993 89 648 (NB – kun i arbeidstiden)

Garasjeporter

Nye andelseiere

Vi ber innstendig om at ingen kjører mot rødt
blinkende lys, dette kan føre til skade på både
port og bil!

Vi ønsker nye andelseiere velkommen til
Røverkollen borettslag og håper dere vil trives
her. Ta gjerne kontakt med styret dersom du
mener det er noe vi kan hjelpe til med.

Bråk
Styret har den siste tiden mottatt noen klager fra
beboere som sliter med bråk/sjenanse fra
naboleilighetene. Ta hensyn til dine naboer.
Styret henstiller på det sterkeste at alle setter seg
inn i husordensreglene og følger dem, da blir det
mye koseligere for oss alle sammen å bo i
Røverkollen borettslag.

Sommerstengt styrerom
Styrerommet i Sverre Iversens vei 7, vil ikke
være betjent i åpningstiden på mandager i
perioden fra og med 24.6. til og med 19.8. E-post
vil bli besvart innen rimelig tid også i
sommerperioden.

Grilling
Styret minner om at det er ikke tillatt å bruke
kullgrill, herunder engangsgrill, på balkonger
eller på borettslagets område.
Elektrisk og gassgrill er tillatt, men ta hensyn til
naboer!

Sankthansfeiring ved Svarttjern
Svarttjernparkens
venner
arrangerer
midtsommerfest ved Svarttjern 23. juni. Ta på
danseskoene og møt opp!

God sommer
Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer!

Romsås-cup
Cupen ble arrangert ved Bjøråsen skole helga
24.–26. mai. Gutter 1 fikk sølv, gutter 2 fikk gull
og damer fikk sølv.

Romsås, 5. juni 2013

Styret
Tusen takk til tilskuere, heiagjeng, frivillige og
ikke minst velferden og fotballgruppa!

Ekstra søppelbil
Siste ekstra søppelbil før sommeren kommer 20.
juni, og første etter sommeren kommer 15.
august. Styret minner om at beboere må SELV
kaste sitt avfall på bilen!

Ta gjerne bilder fra Romsås
Ta gjerne bilder fra Romsås og Røverkollen, og
send dem til styret@roverkollen.no. Kanskje blir
det ditt bilde som brukes som illustrasjon på
nettsidene våre eller på Røvernytt.

Nettsidene og styrerommet
Beboerne oppfordres til aktivt å benytte seg av
nettsidene
til
Røverkollen
borettslag
(www.roverkollen.no) og styrerommet for å
skaffe seg informasjon om det som rører seg i
borettslaget vårt.

