Røvernytt

____________Rundskriv nr. 1

Beboerundersøkelse om ladbare biler
For en tid tilbake ble det sendt ut en undersøkelse som
beboere i Røverollen borettslag kunne svare på angående
ladbare biler. Beboere som svarte på
undersøkelsen, er med i trekning om et
gavekort.
Dessverre
mangla
undersøkelsen et felt der beboerne
kunne oppgi kontaktinformasjon, og
dermed er det vanskelig å trekke en
vinner av gavekortet. Dersom du leverte inn
undersøkelsen, send inn navn og leilighetsnummer (fire
siffer) til greencharge@roverkollen.no eller send SMS
til 48 03 39 99. Beboere som leverte undersøkelsen inn
på e-post, trenger ikke å gjøre dette.
Det er fortsatt mulig å levere inn undersøkelsen selv om
fristen har gått ut. Dersom du leverer den på papir, skriv
gjerne navn og leilighetsnummer i et hjørne av arket, så
anonymiserer styret undersøkelsen før den leveres
videre.
Frist for bestilling av ladestasjon
For å bli med på førstkommende runde av installasjon
av eget ladepunkt på egen garasjeplass er fristen for å
melde seg på den 3. februar 2020. Styret viser til eget
skriv med bestillingskjema som tidligere er utlevert.
Kom gjerne innom styrerommet 27.januar eller 3.
februar dersom du lurer på noe. Neste runde for
installasjon av ladepunkt i garasjeanlegget blir trolig en
gang på høsten 2020.
Maling på garasjeanlegget flasser av
Dessverre har den grå malingen på garasjeanlegget
begynt å flasse av enkelte steder. Styret og leverandør
er oppmerksomme på forholdet og vil utrede hva som
skal gjøres.

januar 2020__________

Rens av ventilasjonssystemet
Som nevnt i tidligere Røvernytt er nå
ventilasjonssystemet ferdig rensa i alle oppgangene.
Noen beboere har fått utdelt et avviksskjema, hvor
avviket er spesifisert. Styret presiserer at det er viktig at
alle utbedrer avvikene som er nevnt på skjemaet, og
returnerer svarslippen snarest.
Vinterbelysning på storgrana
Som ved tidligere år kommer den
store grana som står mellom
oppgang 9 og 11, til å ha tent
belysning. Bakgrunnen for dette
er at grana lyser pent opp på et
ellers
mørkt
uteområde
i
borettslaget.
Vinterbelysingen
kommer til å være tent ut februar.
Ny rutine for kasting av søppel
på ekstra søppelbil.
Som de fleste beboere kanskje har fått med seg, er det
endra rutiner for ekstra søppelbil. De nye rutinene går ut
på at beboere setter avfallet sitt utenfor oppgangen den
aktuelle dagen det er annonsert at ekstra søppelbil
kommer. Deretter vil de som kommer med søppelbilen,
kaste på søppelet. Dette er en prøveordning som etter
hvert vil evalueres.
7. januar i år var første gang vi forsøkte med denne
ordninga, og vi fikk tilbakemelding om at mange
beboere satte ut papp og papir. Styret ønsker derfor å
minne om å resirkulere samt at det er dumt å måtte betale
for å få kjørt vekk papp og papir når vi har søppelsiloer
til dette. Husk derfor å resirkulere, og ikke kast papp og
papir på ekstra søppelbil.

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 har mye nyttig informasjon!
Vaktmesteren har verksted 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.
Tlf.: 22 21 30 00 (NB – kun i arbeidstida)

Sjenerende røyklukt i fellesarealer
Nå og da får styret inn klager fra beboere om
sjenerende sigarettrøyklukt i fellesarealene. Styret
ønsker derfor å minne om at det ikke er lov til å røyke i
fellesarealene og at det er viktig med god utlufting av
leilighetene.
Ikke rykke i oppgangsdørene
Som de fleste har fått med seg, er nå inngangsdørene til
oppgangene utstyrt med automatisk døråpner. Dette
betyr at døra åpner seg automatisk når en låser den opp
med en nøkkelbrikke. Det betyr også at den åpner seg
automatisk når noen slipper deg inn ved å trykke på
callingen. Styret opplever at mange som oppsøker åpent
styrerom, rykker i oppgangsdøra når de blir sluppet inn
av styret via callinganlegget. Dette er nok en gammel
vane, men for å bevare de automatiske døråpnerne er det
viktig at beboerne er oppmerksomme og lar døra gå opp
av seg selv.

Hilsen styret

