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Malinga flasser av på deler av garasjen
Garasjeanlegget er
ferdig malt. Dessverre
var temperaturene så
lave på slutten av
prosjektet at når
malerne malte
nordveggen, var det for
kaldt. Derfor flasser den
nye grå malingen av, og
den gamle røde
malingen kan ses. Dette
vil utbedres i garantien til våren, når været tillater det.
Forslag på tiltak
Styret har nå iverksatt både utvendige og innvendige
tiltak i borettslaget. Vi ønsker nå innspill fra beboere
om hvilke tiltak de kunne tenke at Røverkollen
borettslag bør iverksette i perioden 2018 til 2020. Kom
gjerne med forslag og send det på e-post til
styret@roverkollen.no, eller legg en lapp eller et brev
med forslaget ditt i postkassa til styret i Sverre Iversens
vei 7.
Kjøpe ladbar bil?
Har du planer om å gå til
innkjøp av en ladbar bil?
Det er i så fall viktig at du
snakker med styret i
Røverkollen borettslag, slik at
du kan få avklart om du kan
lade bilen i borettslaget.

Humleby
Det har nå i lengre tid vært arbeid med å oppgradere
idrettsplassen på Humleby. Bymiljøetaten opplyser at
grunnet mye snø og lave temperaturer blir
ferdigstillelsen av idrettsplassen utsatt til våren.
Digital kommunikasjon med OBOS
Styret informerer alle beboere i
Røverkollen borettslag at de kan
takke ja til elektronisk
kommunikasjon med OBOS. Blant
annet vil ligningsoppgaver, brev og
giroer bli sendt per e-post,
og enkelte varslinger vil bli sendt på
SMS. Har du gått glipp av SMS fra
OBOS om dette? Gå inn på
https://www.obos.no/privat/medlemsservice
og logg inn for å gi samtykke til digital kommunikasjon.
Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.
Ordinær generalforsamling
Årets generalforsamling for Røverkollen avholdes på
Røverbo den 7. mai. Eventuelle forslag til årets
generalforsamling må sendes til styret@roverkollen.no
eller legges i styrets postkasse i oppgang 7 innen 25.
februar! Forslag mottatt etter denne datoen blir ikke
behandlet.
Styrerommet stengt
Mandag 19. februar er styrerommet stengt på grunn av
grunnskolens vinterferie.

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, og her finner du også alle rundskriv.
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

Styret

