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ROMSÅS CUP
5.–7. juni er helgen du bør sette av for å komme og
heie på flinke fotballspillere på Røverkollen, for da
går årets Romsås Cup av stabelen.
Svarttjernparkens venner arrangerer Romsåsdagen
søndag 7. juni. Se eget oppslag.

OPPGANGER
I henhold til nye husordensregler er INGEN
gjenstander lov å sette i fellesareal; det gjelder
også sko, planter, sykkel, barnevogn etc.
FRA 15. JUNI VIL ALLE GJENSTANDER I
OPPGANGEN BLI KASTET UTEN VARSEL!

REHABILITERINGSPRISEN
Gratulerer til Røverkollens beboere!
Vi har vunnet OBOS’ rehabiliteringspris for 2015.

FRAMDRIFT NYE LEILIGHETER
Bygging av nye leiligheter går etter planene, og de
vil bli ferdige i løpet av sommeren. Det er planlagt
salg av disse 8 leilighetene i andre halvår av 2015.
Til info er trærne som ble fjernet foran leilighetene
en del av entreprisen.

NYE BED
Utegruppa har opparbeidet nye bed og satt opp
skilt slik at hundeeiere skal passe på at hundene
ikke gjør fra seg der. Vennligst respekter dette,
både hundeeiere og barn. Det nye bedet mellom
borettslaget og Bjøråsen skole er et av tiltakene
som rehabiliteringsprispengene har gått til. Dette
har styret og utegruppa vedtatt slik at alle skal få
glede av prisen.
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 inngangsdøren ved nr 7.
Du kan også bruke e-post: styret@roverkollen.no
Nettsidene www.roverkollen.no har mye 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 hans postkasse samme sted.
Vaktmesterens arbeidstid er ma.–to.: 07.00–15.30, fr.: 07.00–13.00.
Mobil: 993 89 648 (NB – kun i arbeidstiden)

UTEKATTER

MATING AV FUGLER/ROTTER

Generalforsamlingen 2015 har vedtatt at det ikke
lenger er lov med utekatter i borettslaget.

Mating av fugler tiltrekker seg skadedyr, og i 2015
har vi hatt rekordmye mus og rotter i borettslaget.

Mat må ikke legges ut til dyr!
GRILLING PÅ BALKONG
Det er ikke tillatt å bruke kullgrill eller
engangsgrill på balkonger eller borettslagets
område. Vis hensyn ved bruk av gassgrill og
elektrisk grill.

LEIE AV RØVERBO
Skal du leie Røverbo, må du komme på
styrerommet mandagen før du skal leie for å motta
nøkkel og for å betale leia kontant.

INFORMER BARNA OM
HUSORDENSREGLENE
Andelseiere plikter å informere barna om
husordensreglene, slik som klatring på bodtak, lek
i oppgang og heis med mer. Alle beboere har plikt
til å si fra når noen bryter reglene. Dette er for at vi
alle skal ha et godt nabomiljø. For at styret skal
kunne følge opp hendelser, må vi vite hvem som
har gjort hva og når.

KASTING AV SØPPEL
Det skal være dobbelknute på søppelposene når de
kastes i søppelbeholdere for å hindre dårlig lukt.

STYRETS ÅPNE MANDAGER
Styret har åpent mandager kl. 18–19 i Sverre
Iversens vei 7 utenom i skolens ferier. Vi har
sommerstengt fra og med 22. juni til og med 10.
august. E-post til styret@roverkollen.no vil
besvares fortløpende.

EKSTRA SØPPELBIL
Siste ekstra søppelbil før sommeren kommer 18.
juni, og første etter sommeren kommer 20.
august. Styret minner om at beboere SELV må
kaste sitt avfall på bilen, ellers vil de risikere å bli
ilagt et gebyr.

VERANDA

POSTKASSESKILT
Postkasseskilt bestilles kostnadsfritt på
www.roverkollen.no, hos vaktmesteren eller styret.
Skilt skal inneholde leilighetsnummer og navn på
postmottakere. Det er kun disse skiltene som kan
benyttes, og alt annet blir fjernet.

Alle må huske å ha markisene sine inne når det er
sterk vind og kraftig regn. Beboernes 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!

Styret ønsker alle en god sommer!

