Rundskriv for
Etterstad sør borettslag
18. mars 2019
PRAKTISK INFO OM KONTAINERAKSJONEN
I år er kontaineraksjonen satt til torsdag 4. april. Beboere kan sette avfall ut
foran blokkene kvelden før, så samler vaktmesterne inn alt i løpet av torsdagen.
Har du noe stående i fellesområder? Benytt anledningen til å bli kvitt det.
En slik aksjon kan fort koste oss veldig mye, hvis ikke følgende regler følges:
• Småelektrisk kan settes ut eller leveres vaktmesterkontor denne dagen.
• Du kan ikke sette ut farlig avfall (som f.eks malingsrester) Vi forsøker få
tak i spesialkontainere til dette formålet senere i år. Alternativt kan
beboere benytte seg av Etterstad mobile gjenbruksstasjon (hver onsdag på
Etterstad VGS kl 18-1930).
• «Småsøppel» må kastes i gjennomsiktige søppelsekker. Vaktmestrene må
vite hva som kastes. Hvis konteineren blir levert med svarte søppelsekker
e.l. vil det påløpe store gebyrer - siden det potensielt kan være farlig avfall
som må spesialbehandles. Vaktmester vil levere ut gjennomsiktige
søppelsekker i oppgangene uken før aksjonen. Fordel disse broderlig i
oppgangene. Trenger dere flere? Kontakt vaktmester.
• Klær oppfordrer vi beboere til å kaste i Fretex-containeren ved butikken i
nr 61 D. Klær må legges i plastposer og knytes igjen.
For å hindre mye avfall fra personer som ikke bor i borettslaget holder vi også i
år en lav profil i sosiale medier.

BARNEVOGNGARASJE
Vi har for tiden venteliste på barnevogngarasjer. Har du tilgang til en, som du
ikke trenger lenger vil vi gjerne høre fra deg.

UTLEIE AV LEILIGHET
Styret får en del henvendelser om dette. Som borettslag krever utleie en
godkjenning fra styret og søknad må først sendes til OBOS. Du kan lese om
fremgangsmåten under praktisk info på nettsiden vår.

GENERALFORSAMLINGEN
Vi jobber i disse dager med å få ferdig innkallingen til generalforsamlingen, som
er 11. april. Den vil bli distribuert i alles postkasser rundt månedsskiftet.
Sammen med denne vil vi også legge vedlikeholdsrapporten utarbeidet av OPAK.
Det er viktig at denne leses gjennom i forkant av GF, da den ikke vil gjennomgås
i sin helhet. OPAK stiller for å besvare eventuelle spørsmål.

For et trygt og godt borettslag
Postadresse: Borettslaget Etterstad Sør, Etterstadsletta 87B, 0660 Oslo
Kontakt styret/vaktmester via kontaktskjema på etterstadsor.no
Vaktmester: Magnus Jo Christiansen mobil: 411 74 661

