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Trappeoppganger og fellesareal
Nå er de fleste oppgangene ferdig oppussede og
styret har vært på befaring. På befaringsrunden så
styre at flere beboere har satt ut private eiendeler i
oppgangen. Styret ønsker derfor nok en gang å
minne om at det ikke er lov til å hensette eller
pynte opp trappeoppganger eller fellesarealer. Det
er IKKE lov å oppbevare SKO, MØBLER,
AKEBRETT, BARNEVOGNER eller annet i
trappeoppgangen og fellesarealet. Det er heller
ikke lov å pynte trappeoppgangen med
GARDINER, BLOMSTER, BILDER,
PYNTEGJENSTANDER eller annet. Det beboere
kan ha i trappeoppgangen er en enkel dørmatte
utenfor inngangsdøren sin.
Bakgrunnen for forbudet mot å oppbevare eller
pynte opp fellesarealer handler om brannsikkerhet.
Trappeoppgangen er rømningsvei i tilfelle av
brann. Ting som oppbevares i oppgangen kan bli
hindringer eller snublefeller når oppgangen
benyttes som rømningsvei. Ved brann kan
gjenstander i trappeoppganger og fellesarealer både
avgi giftige gasser samt gi næring til brannen og
dermed øke branntilløpet. Private gjenstander som
er i oppgangene eller fellesarealene vil bli kastet
uten varsel.

Postkasseskilt
Postkassene skal kun skiltes med postkasseskilt
som bestilles kostnadsfritt på www.roverkollen.no,
hos vaktmesteren eller på styrerommet. Det skal
ikke klistres lapper med beboeres navn på
postkassa.
Uadressert post
Styret ser at flere beboere har en uvane med å kaste
uadressert reklame i fellesarealet. Styret finner
uadressert reklame på gulvet ved postkassene og
lent opp mot veggen ovenfor postkassene. Styret
ber hver enkelt beboer om å sørge for at den
uadresserte reklamen som ligger i beboers
postkasse enten blir tatt opp til leiligheten eller
kastet i egnet søppelcontainer.
Dersom beboere ikke er interessert i å få utlevert
uadressert reklame kan beboer kontakte et
postkontor eller Post i butikk for å få klistremerker
med “nei til uadressert reklame”. Det kan være lurt
å plassere et klistremerke med “nei til uadressert
reklame” på fronten til postkassa og et inni selve
postkassa så postmannen ser klistremerket idet han
legger posten i postkassa.
Styret

Styret er i prosess med å skaffe brannsikre gardiner
til vinduene i trappeoppgangen for å myke opp de
nyoppussede oppgangene.

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!
Vaktmesterens kontor 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 og fr. kl. 07.00–13.00.
Telefon: 22 21 30 00 / e-post: vaktmester@roverkollen.no

