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Hvordan bruke den nye avfallsløsningen?
Trenger du nye matavfallsposer?
Matavfallsposene kan du selv hente når som helst
nede i garasjen. De ligger på en hylle ved siden av
verkstedrommet til vaktmesteren (tvers overfor
styrerommet).

Konteinerne kan bli fulle, de kan bli skitne. Her er
noen råd for å gjøre det triveligst mulig;
•
•

•
•

•
•

•

Pass på å presse kartong og papir godt ned,
slik at åpningen ikke blokkeres.
Store pappesker må kuttes opp i biter.
Dersom du presser dem ned, «spretter» de
ut og kan blokkere nede i brønnen.
Skyll all plastikk, slik at det ikke lukter.
Knytt matavfallsposene godt igjen. Bruk
gjerne to poser om du kaster ekstra sterkt
luktende rester, som reker, fisk og annet.
Skyll glass og metallbokser (hermetikk), slik
at det ikke lukter
Matolje helles i plastflaske/metallkanne og
kastes i restavfallskonteineren. Husk å lukke
korken godt, så vi unngår søl i bunnen av
konteinerne.
Jord fra blomsterkassen eller potteplanter
skal på komposten, bak blokk 13-15.

Takk for at du bidrar til et godt utemiljø!
Lurer du på noe, har kommunen en fin nettside:
Eksempel på hvordan det IKKE skal gjøres

baerum.kommune.no/tjenester/avfall-oggjenvinning/kildesortering/

Husk dugnaden 7. oktober

Hold inngangene fri for sykler

Vi har mye å gjøre og håper også du kommer. Vi
begynner kl 12 og holder på til ca kl 15.

Enkelte oppganger fylles opp av sykler og
sparkesykler. Det tar for mye plass og vi har sett at
sikringsskapene kan bli sperret. Bruk sykkelstativene
og sykkelboden.

Du kan bidra med en kake, eller rake, hogge trær,
rake løv, kappe kvister, rydde søppel.
Husk at dugnaden er en fin måte å bli kjent med
gamle og nye naboer på, samtidig som du bidrar til å
gjøre det hyggelig og fint i nærområdet.
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Grov verandamaling?
Vi har fått spørsmål om sanden som er strødd i
malingen på gulvet på balkong/terrasse. Som nevnt
på den ekstraordinære generalforsamlingen, er dette
for å lage et mer sklisikkert gulv. Det er lagt litt
mindre på balkongen (som jo først og fremst er til
brann-/nødutgang). Mengden er en balanse mellom
sklisikkerhet og behov for å holde rent. Etter hvert
blir belegget slitt noe ned, men i begynnelsen vil nok
vanlig vaskeklut være vanskelig å bruke.

Gjengangeren: hundeavføring
Vaktmester må stadig plukke opp hundeavføring på
gresset. Vi ber alle med hund om å vise hensyn.
Dersom du ser noen, fra borettslaget eller andre,
som glemmer å plukke opp skitten, er det fullt mulig
å be vedkommende om å gjøre det.

Lån av verktøy og utstyr – og telefontid
Vaktmester disponerer en del verktøy. Dersom du
ønsker å be om å få låne noe, send sms, eller ring
vaktmester på dagtid. Dette gjelder for øvrig alle
henvendelser til vaktmesteren, da han ikke har vakt
på kveld/natt.
Husk også på å levere tilbake det du har lånt så fort
som mulig, slik at vaktmesteren slipper å purre.

KONTAKT STYRET
Spørsmål eller kommentarer? Kontakt
oss: postkassen utenfor styrerommet, epost: styret@helgerudterrasse.no, eller
snakk med oss direkte.
Bruk også gjerne våre internettsider:
http://helgerudterrasse.no,
Med vennlig hilsen styret

