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Til beboerne i Emanuelfjell borettslag
Stoppekraner !
Vi minner alle som skal reise bort for kortere eller lengre tid, om at det er viktig at dere
stenger av vannet inne i leilighetene før dere drar. Hos de fleste befinner stoppekranen
seg ved siden av toalettet.

Er det mørkt i oppgangen din?
!

Når du oppdager at en lyspære i oppgangen er blitt mørk, send en sms med telefonen
din til vaktmester Vidar om hvor han må skifte lyspære. Oppgi både adresse og etasje.
Hans telefonnummer er: 932 80 185

Har du svart på undersøkelsen angående bildeling? !
I forrige uke fikk du et hvitt skjema hvor det ble opplyst om at Emanuelfjell borettslag
var ett av fem borettslag i Oslo hvor Avis og OBOS har samarbeidet med styret om å
utprøve en ordning med bildeling. Det betyr at Avis plassere biler i vår nærhet slik at de
som ønsker å være med på ordningen, lett kan få tak i en bil når de trenger det. Før
dette kan bli aktuelt, ønsker vi at alle husstander i borettslaget svarer på skjemaet som
er delt ut, slik at vi får kunnskap om hvor stor interesse det er for en slik
bildelingordning. Besvarte skjemaer legges i styrets postkasse i boden ved siden av
Fjellstua, Odvar Solbergs vei 68.
Vi oppfordrer alle til å besvare skjemaet. Avis frister også med at den som leverer utfylt
skjema, blir med i trekningen av gratis billeie en helg.

Snu arket

Pakk søppelet godt inn !
Vi minner alle om å pakke søppelet godt inn. I varmen trives bakteriene godt, og de
formerer seg raskt. Dersom søppelet ikke er godt nok innpakket, vil stanken spre seg ut i
oppgangene. Søppelrommene og søppelkassene blir vasket i løpet av sommermånedene.
På den måten prøver vi å få vekk illeluktende stank. Dersom noen slurver med
innpakningen, vil søplelukta straks være tilbake, til stor sjenanse for alle og enhver. Vis
hensyn, vær nøye med innpakningen!

Røyking i heis og oppganger !
Styret har mottatt henvendelser om at det røykes på fellesområdene i flere oppganger til
stor sjenanse og irritasjon for de andre beboerne. Vi minner om at det ikke er tillatt.
Sigarettsneiper og andre ting skal heller ikke kastes ut fra vinduene. Dette havner i
forhagene til de som bor nederst, og de skal kunne oppholde seg i hagene uten å frykte
at det kommer noe uønsket dalende ned på dem. Sigarettstumpene skal heller ikke
etterlates på bakken utenfor inngangene.

Blomstene i borettslaget !
Blir det en varm og tørr sommer, kan blomstene som er blitt plantet i krukker og bed,
trenge vann. Ser du at noen av blomstene våre begynner å henge med hodet, gi dem
vann. Visne blomster er et trist syn.

Styret og vaktmester ønsker alle en riktig trivelig og god sommer. Styrerommet
åpner igjen mandag 22. august.
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