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Kildesortering
På bakgrunn av det nye kildesorteringssystemet i bydelen, har vi opplevet at beboere også er blitt
flinkere til å benytte papircontaineren. Styret har derfor besluttet å sette ut papirdunker ved hvert
enkelt hus, så langt det lar seg gjøre. P.g.a. plassmangel er det enkelte som ikke får sin «egen», disse
kan benytte andres papirdunker for som andre avfallsdunker er disse ikke private, men eies av Oslo
Kommune. Den store containeren vil bli stående, men vil bli tømt sjeldnere enn i dag. Vis hensyn
og benytt denne til større kartonger etc., og sørg for å komprimere så godt du kan så får naboen
også plass til sitt. Papirdunkene vil bli tømt hver 4. uke, på torsdager i annenhver lik uke.

Lekeplasser
Som tidligere nevnt er leverandør av kompatibelt lekeplassutstyr håpløst treg. Dersom vi ikke når
frem denne uke, vil vi gå over til en annen leverandør med andre løsninger.

WEB-side
Eftasåsen borettslag har endelig fått sin egen web-side! Adressen er www.eftasasen.no Siden er
under utvikling og vil kontinuelig bli oppgradert. Her vil det ligge alt av informasjon om
påbyggsregler, søknadskjemaer, informasjon om varmepumper, husordensreglement, aktiviteter,
kontaktpersoner, etc.

Nye andelseiere
Styret ønsker Jan Arild og Helen Daleng med familie velkommen til laget og Eftasåsen 3! Håper
dere vil trives!

Myntautomater
Det er meningen å samle disse når alt arbeid med Gnisten er sluttført. Dersom noen vet om andre
som kan benytte disse gi beskjed til Styret snarest.
Vi ønsker forøvrig å takke Ingvar Næss for lang og tro tjeneste som myntveksler. :-)

Fasaderehabilitering
For ikke å forhaste oss vil det p.t. ikke kunne bli en avstemming på årets generalforsamling om et
konkret tilleggslån. Vi vil bli nødt til å komme tilbake til dette ved en ekstraordinær
generalforsamling litt senere.

Styret takker for seg
etter generalforsamlingen 26.mai. Vi håper på godt oppmøte!
Det har vært et hektisk og spennende år, og vi ønsker nytt styre lykke til i året som kommer!
Mvh
Styret
Gresset er grønt der hvor man er,
hvis man bare husker å vanne det.

