VESTVOLLHAGAN
NYTT
Nr. 2 2022

24. Årgang.

Sommeren er her og det er tid for å stelle og få det pent og trygt rundt oss.
Styret oppfordrer til at man trimmer/klipper hekker, busker og pyntetrær man har rundt seg. Pass på
at de ikke vokser vilt og blir for høye og store. Viktig at det ikke er til sjenanse for naboer eller hindrer
fri sikt til veier.
Pass også på at det ikke vokser seg inntil bygningsmasse da dette vil bli ødeleggende for denne og
plant heller aldri vegetasjon inntil husvegger, bodvegger, garasjer eller carporter.
AVFALL: Sørg for at du har korrekt avfallshåndtering. Søppelcontainere skal kun fylles opp slik at
lokket til enhver tid kan lukkes. Det er kun restavfall som skal i containere. Fylles det over dette
kommer fugler og drar ut søppel overalt, som igjen gjør at vi får større tilkomst av rotter, mus og
grevling i borettslaget. I tillegg er det ikke særlig innbydende med søppel strødd overalt. Har du mer
søppel enn det er plass til må dette oppbevares forsvarlig til det er tømt eller leveres til nærmeste
avfallsstasjon.
Papp og papir er det egne containere til ved øvre og nedre lekeplass og nedre parkeringsområde. Alt
annet må og skal man selv sørge for å kaste på egnet avfallsstasjon. Hvor disse er, og åpningstider
finnes på https://roaf.no/gjenvinningsstasjoner/
I vårt borettslag har vi avfallssortering i forhold til matrester. Dette skal kastes i de grønne posene fra
Roaf, for så å legges i containere for restavfall. PÅ SØPPELSKURENE er det bokser hvor man kan hente
ruller med grønne poser. Vi har avtale om levering av disse fra Roaf, så man skal IKKE knyte pose på
container, for å få påfyll, men hentes i boksene.
PARKERING: Styret minner om gjeldene parkeringsregler. Parkeringsbestemmelser finner
man skiltet ihht. regelverk for slikt, samt i borettslagets husordensregler.
Det må alltid være fri ferdsel for utrykningskjøretøy, samt rydde/brøytemannskap og det er
trangt nok i vårt borettslag så det finnes ikke rom for feilparkering utenom anviste plasser
eller uten gyldig tillatelse. Det er heller ikke lov å parkere i borettslagets fellesområder eller
snuplasser. Tomgangskjøring er ikke tillatt i borettslaget.
MALING: Styret har bestilt noe beis for de som trenger det til husene, bodene og garasjene sine. Beis
kan bestilles på mail ekc.bjorklin@gmail.com.
Minner også i år om at om at det er strengt forbudt å fyre bålpanne eller annen åpen ild på
takterrassene i borettslaget!
Med dette ønsker Styret alle beboere en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen
Styret, Vestvollhagan BRL
PS. If you need this information in English, please send us an email to vestvollhagan@borettslag.net

