Vår-rydding 7.april
Nå er det snart tid for container i borettslaget. Hvert år tenker vi at det umulig kan være nødvendig
med container når det ble kastet så mye i fjor. Og hvert år er det nye utrolige mengder som går i
containere.
Til tross for at vi har dette tilbudet hver vår, er det fortsatt plassert massevis av private eiendeler i
fellesarealene. Noen har full bod, og tenker det er greit å sette sakene på tørkeloftet eller i en gang
eller krok. Der skal det altså ikke stå. Så vi gjør kort prosess i april. Alt, og det betyr ALT, som står i
fellesarealer blir kastet. Uansett om det er rot og skrot eller fine saker. I år er det hyret inn et
idrettslag som bærer alt ut, og så kommer vaktmestrene og fyller i containere. 8.april
Har du noe stående i fellesareal? Få det inn i din egen bod snarest.
Sykler kan plasserer i egen kjellerbod eller i de gamle søplerommene (der søppel fra sjakten landet
før i tiden). Men noen sykler har stått der i årevis og er ikke lenger i bruk, de opptar plass for andre
sykler. Det er hengt på lapper på alle sykler nå. Hvis du har en sykkel du vil beholde, fjern lappen. Det
er bare sykler med lapper som blir kastet. Står sykkelen din under trappen blir den fjernet. Plassen
under trappen er forbeholdt barnevogner. De som har akebrett og kjelker der må fjerne disse før
8.april.
Vår-rydding. Rutinen er som følger: har du saker du skal kaste, gamle møbler, hyller, en krakk uten
bein, et gammelt teppe, noen planker du ikke har bruk for : sett det ut på plenen utenfor
inngangsdøren søndag 7.april.
IKKE spesialavfall. Malingsspann er ok.
IKKE komfyrer, kjøleskap og store hvitevarer. Små hvitevarer kan legges ut, men ikke bland det med
de andre sakene. Sett småelektrisk på den ene siden, og alt annet på den andre.
IKKE papp. Det putter du selv i papircontaineren.
IKKE klær. Klær pakker du inn og putter i containeren mellom 91 og 95, eller nede ved Rema1000.
IKKE bildekk.

Ikke pakk inn det du setter ut, men småtterier kan med fordel legges i en åpen pappeske.
Grunnen til at du ikke skal pakke inn sakene er at vaktmester trenger å se hva det er når de sorterer.
Mandag 8.april kaster de det som skal i containere, hvis det er satt ut noe spesialavfall blir det
stående. Ta det inn igjen, og sørg for å få det levert som spesialavfall. Hver eneste onsdag kommer
Oslo kommune utenfor Etterstad vg skole og henter spesialavfall, se link nederst på våre nettsider
merket Nyttig info.

Spørsmål? Kontakt styret via epost eller en lapp i styrets postkasse på kortenden av ESL 97.

Husk altså: rydding 7.april. Og ta av lappen på sykkelen din hvis du vil beholde den.

