Informasjonsbrev fra styret juni 2021

Tusen takk til alle som bidro på dugnaden!
Vi fikk utført veldig mye viktig arbeid på dugnaden lørdag 5. juni, arbeidsoppgaver vi ellers måtte ha
betalt eksterne firmaer for å få gjort. Alt det vi fikk utført gjør at vi kan holde felleskostnadene nede.
Vi fylte opp to 10 m3 containere med kvist og annet hageavfall. Mer enn hva vi trodde vi hadde.
Det gjorde at det ikke ble plass i containerne til privat avfall.
Vi fikk heller ikke kastet alt hageavfallet som sameiet har behov for å kaste.
Dessverre glemte vi også å bestille et bur for elektrisk avfall. Derfor tenker vi å leie inn to containere og
et bur for elektrisk avfall neste helg, slik at vi får kastet det sameiet har behov for og at vi
opprettholder tradisjonen med at alle beboere får kastet sitt private avfall.

Det kommer nye containere allerede fredag 11. juni!
Da bestiller vi to containere som plasseres på gjesteparkeringen, en for hageavfall og en for blandet
avfall. I tillegg skal vi huske å bestille et bur for elektrisk avfall.
For ordens skyld legger vi igjen ved skrivet om hva du kan, og hva du ikke kan kaste i containeren.

Og som vi har sett etter dugnaden…
De fleste, men langt fra alle, ser når en container er full.
Det er skremmende å se at containerne er fylt i nesten dobbel høyde, det virker litt desperat når man
ikke ser at det ikke er mer plass, men fortsetter å kaste. Det hele blir ganske overraskende når vi vet at
vi bor kun fem minutter unna Grønmo, hvor du kan levere avfall helt gratis hele året.
Når vi opplever dette år etter år må man kanskje forvente at dette gode tilbudet fra sameiet vil
avvikles. Den overfyllingen av containerne koster ganske mye mer. Du tenker kanskje at det ikke er ditt
problem, det er det jo sameiet som betaler for. Hvem er sameiet? Det er blant annet deg.
Alt vi bruker penger på, spleiser vi på.
Våre ekstra kostnader får du på felleskostnaden, eller husleia om du vil, hver måned.

Mange som ikke kunne delta på dugnaden lørdag
- har spurt om det er arbeidsoppgaver de kan bidra med i ettertid. Svaret er JA.
Til helgen trenger vi hjelp til å rydde opp all kvisten etter at vi klipte hekken ved lekeplassen.
Hvis du har tid og anledning til å bidra med dette er du hjertelig velkommen.
Vi har også noen gjerder vi trenger å få malt, vi trenger å få renset opp i takrennene på garasjene,
vi må få malt rundt garasjeportene, vi har igjen en del andre arbeidsoppgaver også, selv om vi fikk gjort
unna mye på dugnaden.

Hva må jeg IKKE kaste i containeren?
I boligsameiet vårt har vi en tradisjon for en god service over for våre beboere å ha en container hvor det er
mulig å kaste privat avfall etter at dugnaden er avsluttet. For sameiet, det vil si også DEG, vil det påløpe store
kostnader hvis det blir kastet spesialavfall i containeren. Derfor er vi opptatt av det ikke skjer.
Husk at vi andre som din nabo ikke ønsker å være med på å spleise på kostnadene på ditt avfall.
Under ser du informasjon over hva du IKKE har lov til å kaste i containeren.

Farlig avfall
Maling, løsemidler, spillolje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler
Våtorganisk Matavfall

Smittefarlig avfall
Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer m.m.

Eksplosiver
Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.

Radioaktive stoffer
Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol

EE-avfall
Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet. Datautstyr, brunevarer, hvitevarer,
lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr m.m.
Til dette vil du finne et eget bur/sekk ved siden av kontaineren beregnet på EE-avfall.

Kuldemøbler
Alle typer kjøleskap og frysere

Dekk
Alle typer dekk

Impregnert trevirke
Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende
Gips

Isolerglassruter
Alle typer isolerglassruter
De fleste av disse fraksjonene kan du imidlertid selv levere kostnadsfritt hos din lokale avfallsplass.
Kontakt dem for nærmere informasjon.

