Røvernytt

____________Rundskriv nr. 7

Viktige datoer:
9. september valgdag, styrerommet stengt
29. september nabokaffe
20. oktober
nabokaffe
1. desember
nabokaffe og juletretenning
Forbud mot å bruke sorte, grå
eller ugjennomsiktige søppelsekker
Vi har fått melding fra Norsk
Gjenvinning at vi ikke lenger kan
kaste sorte, blå, grå eller fargede
søppelsekker på ekstra søppelbil.
Det vil kun bli godtatt
gjennomsiktige søppelsekker, slik
at innholdet synes.
Etter denne perioden vil avvik bli
registrert med et gebyr på kr .500
pluss et gebyr på kr 100 per.sekk.
Ved mange «avvik» vil det koste
borettslaget mange unødige
utgifter.
GreenCharge-prosjektet (lading i garasje)
Anledningen til å lade elbil på egen plass i
garasjeanlegget skal etter planen starte opp
uke 37. I den forbindelse vil
ladestasjonene som tidligere ble benyttet,
midlertidig stenges for bruk.
Ettersom det kreves en spesiell ladekabel for å lade den
eldre årgangen av elbiltypen Renault Zoe i
garasjeanlegget, ønsker styret i Røverkollen at beboere
som planlegger å anskaffe denne modellen, tar
kontakt med styret før anskaffelse. Ladekabelen som
trengs for å lade den eldre modellen av Renault Zoe i
garasjeanlegget, er etterspurt og vanskelig å skaffe fra
forhandlere.

september 2019__________

Det er fremdeles åpning for flere beboere å kjøpe
tilgang til å lade elbil i garasjeanlegget. Søknadene som
styret får inn, vil samles opp, for deretter å sendes inn
når det har kommet inn et visst antall bestillinger.
Innkomne skriftlige klager
Når styret får skriftlige klager fra beboere, er styret
pliktig til å følge opp disse klagene. Styret vil bare
informere om at dette er ren rutine og noe styret er
pålagt å gjøre. Eventuelle klagebrev sendes fra styret
via OBOS.
Get-Safe brannvarslere
I forbindelse med Røverkollens avtale med Get-Safe
blir alle brannvarslere, både i fellesarealer og i
leiligheter, byttet ut med en oppgradert brannvarsler.
De nye brannvarslerne har lengre batterilevetid og
bedre stabilitet, og den fanger opp ulmebrann på et
tidligere stadium. De nye brannvarslerne skal erstatte de
gamle og monteres der de gamle var. For å få montert
de nye brannvarslerne er det nødvendig å lage nye hull.
Det er derfor nødvendig at installatører får tilgang til
leilighetene for å montere de nye brannvarslerne.
Samtidig vil det også monteres lekkasjevarslere under
kjøkkenbenken. Beboerne vil få informasjon med
datoer og tidspunkter når tiden nærmer seg.
Utleie av Røverbo
Grendehuset Røverbo er et tilbud til andelseiere som
ønsker å leie samlingslokale i forbindelse med høytider
eller ved andre behov.
Det er derfor viktig at andelseiere som ønsker å leie
Røverbo, forholder seg til de tidspunktene og
beskjedene de får fra styret i forbindelse med
leieforholdet, det gjelder både betaling, visning og
nøkkeloverrekkelse.
Styret ønsker alle beboere en riktig god høst!

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)

