Røvernytt
Rundskriv nr. 1 – mars 2015

Bygging av nye leiligheter
Vi har startet bygging av nye leiligheter i
langblokka. Det vil være støy i forbindelse med
dette arbeidet. Prosjektet er planlagt å avsluttes i
midten av juli. Vi gleder oss til å møte sommeren
med et ferdig rehabilitert og fint borettslag.

Utleie av Røverbo til fest og arrangement
Grendehuset til Røverkollen borettslag gir festen
din en fin ramme til en rimelig penge. På Røverbo
finner du alt du trenger av dekketøy og utstyr. Det
er enkelt å bestille på borettslagets hjemmeside.

Veranda

Beboerkafé
Velferden kommer til å invitere til kaffe og sosialt
samvær på Røverbo. Videre annonsering kommer.

Snømåking i helgene
Borettslagets vaktmester jobber fra mandag til
fredag. Derfor vil det ikke være helgemåking foran
inngangspartiet.

Husk å ta inn markisen når du er bortreist, ved
sterk vind, regn og snøfall. Husk at du alltid
sjekker forholdene før du bruker markisen. Om
vinteren bør ikke markisen henge ute, da det pga.
snøfall fra taket kan ramle snø/klumper ned og
forårsake skade. Andelseierne må dekke
reparasjoner etter skade ved uansvarlig bruk. Husk
å smøre den nedre glideskinna i innglassingen med
silikonspray. Se bruksanvisningen som ble utdelt,
eller nettsidene.

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 finner du i inngangsdøra ved nr. 7.
Du kan også bruke e-post: styret@roverkollen.no
Nettsidene www.roverkollen.no er rike på nyttig informasjon!
Vaktmesteren har treffetid tirsdager kl. 08.00–09.00. Kontoret er i Sverre Iversens vei 27
(underetasjen på Røverbo).
Post til vaktmesteren kan legges i postkassa hans samme sted.
Vaktmesterens arbeidstid er ma.–to. kl. 07.00–15.30, fr. kl. 07.00–13.00.
Mobil: 993 89 648 (NB – kun i arbeidstida)

Forbudt å kaste
søppelbeholdere

søppel

utenfor

Søppel som ikke passer i søppelbeholdere, skal
ikke kastes utenfor søppelbeholdere. Du kan kaste
store mengder søppel under det månedlige besøket
av ekstra søppelbil. Husk å være med på å kaste
din søppel selv.

Sperrebommer
Veibommen mellom borettslaget og Bjøråsen skole
er åpen da den er defekt. Ny bom er bestilt. Det er
uansett forbudt å kjøre gjennom den, da dette er en
GANGVEI! Den nedre bommen mellom
borettslaget og Humlebakken barnehage er åpen i
forbindelse med bygging av leiligheter. Biler kan
KUN kjøre gjennom veibommen mellom
grendehuset og nedre garasjeinngang.

Bruk av vaskemaskin
Husk at det ikke er lov å vaske klær etter kl. 23.00.
Ta hensyn til naboene rundt deg!

Glass- og metallgjenvinning
Utenfor nr. 15 finnes det mulighet for å levere
glass og metall til gjenvinning.

Romsås Cup og Romsåsdagene
Avholdes 5. til 7. juni. Mer informasjon kommer.

Mating av fugler
Mating av fugler er ulovlig da det tiltrekker seg
skadedyr.

Styrerommets åpningstider
Dyrehold
Det er ikke lov å lufte hunder på borettslagets
eiendom. Og husk at utenfor bommene leker barn
både i forbindelse med skolen og barnehagen.

Styrerommet i Sverre Iversens vei 7 har åpent
mandager kl. 18 til 19, men har stengt følgende
mandager pga. ferier/helligdager:
30. mars, 6. april og 25. mai.

Styret

