10 juni 2010

Postboks 30, Mortensrud
1215 Oslo
e-post: post@nyjordet.org

RUNDSKRIV NR 3/2010
Nyjordet Vel er 25 år
Nyjordet Vel har i år 25-årsjubileum. I 1985 ble Grend 2 tatt i bruk, og de første boligeierne etablerte
seg på Nyjordet. Full etablering ble det først i 1986 etter at boligene på Grend 3 ble innflyttet etter
Grend 2, og deretter Grend 1. De siste boligene på Grend 1 ble overtatt av sine første eiere i juni/juli
1986.
Styret har undersøkt med Wallmanns salonger om hvilke show som går der, og hvilke priser som
gjelder. Vi kunne tenke oss at boligeierne på Nyjordet tok en felles artig kveld på Wallmanns salonger
for å markere vårt jubileum. Prisene er kr 745,00 pr person i ukedagene, og kr 845,00 pr person i
helgene. Aktuell måned for en slik samling er i september 2010.
I hovedsak må den enkelte bære kostnadene ved deltakelse selv. Om styret via våre velferdsmidler kan
gå inn å sponse hver enkelt med et mindre beløp vil vi vurdere når styret ser om dette er interessant.
Styret oppfordrer alle boligeiere til i første omgang å gi oss en rask tilbakemelding på om du/dere
kunne tenke seg å delta. På et senere tidspunkt vil styret komme tilbake med eventuell bindende
påmelding.
Rask tilbakemelding til styret er ønskelig. Bruk gjerne e-post: post@nyjordet.no.
For INFO om Wallmanns salonger, besøk : http://www.wallmans.no/

Dugnad 16 juni 2010
Årets dugnad arrangeres som tidligere annonsert onsdag 16 juni 2010.
Vi starter kl 1730, og dugnaden avsluttes ca kl 2130.
Styret i Nyjordet Vel ønsker alle velkommen til dugnad. Husk: registrer ditt fremmøte hos et av styrets
medlemmer slik at du får ditt fratrekk på kr 200,00. Fratrekket kommer på driftsutgifter, termin 3/2010
med forfall 15 september 2010.

Ny veibelysning og nytt lekeapparat
De 3 første lampene i ny veibelysning er montert på grend 2. Styret oppfordrer alle til å ta seg en tur
en mørk kveld for med selvsyn konstatere forskjellen mellom vår gamle belysning, og den som
kommer på alle stolper utover året.
Gi gjerne styret tilbakemelding på det inntrykket du danner deg.
Det er også montert nytt lekeapparat på grend 3. Dette er i tråd med vedtak under årsmøtet i mars i år.
Styret håper at apparater kommer til glede og nytte for feltets små.

Å kaste mat i naturen er å invitere rotter til bords….
Styret opplever av og til at det kastes, eller settes ut må i naturen. Siste ved garasjehus syd. Dette er en
handlemåte som styret igjen må rette oppmerksomheten mot, og oppfordre absolutt alle til ikke å legge
ut mat. Uansett hvilke motiver som måtte være for å handle slikt.
Vi ønsker ikke rotteansamlinger på Nyjordet, og mat i naturen i vårt nærmiljø vil tiltrekke seg rotter.

Søppel i ytterområdene
Vi på Nyjordet er på noen områder previligerte. Blant annet når det gjelder nærhet til Grønmo. Stadig
opplever styret at søppel, juletrær, innbo, elektriske artikler og lignende blir kastet ned i skråningen
mot E6, eller bak containerne ved garasjehus nord. Dette forsøpler vårt nære miljø, og det er kostbart å
rydde opp etter slik atferd. Styret oppfordrer alle til å benytte seg av egne søppelkasser, og ved behov
for å kvitte seg med annet avfall, benytte Grømo.

Parkering innenfor eget tildelt felt
Den enkeltes parkeringsplass i garasjehusene er avgrenset med streker i gulvet. Det er nødvendig å
presisere at hver enkelt må parkere midt i eget felt. Styret får en del henvendelser fra boligeiere som
påpeker at egen parkering er vanskelig på grunn av at bilen(e) ved siden av ikke er hensiktsmessig
parkert.
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Kostnader ved grov-og finfeiing
Hvert år bestiller Nyjordet Vel maskinell hjelp for grovfeiing og finfeiing av feltet i forbindelse med
vårrengjøring. Styret oppfordrer alle som utfører opprydding på, og rundt egen tomt til også å rydde
opp etter seg, også i veisystemet. Kostnadene for leie av maskinell hjelp er forholdsvis store, og det
virker da unødvendig at enkelte lar grus, jord ol bli liggende igjen i veisystemet. Dette reduserer
effekten av arbeidet som gjøres ved grov- og finfeiing.

Containere – og hva som ikke skal opp i disse
Hvert år blir det kjøpt inn containere i forbindelse med dugnader i mai og juni. Dette har vært et tilbud
til Nyjordet Vels boligeiere til å kunne rydde opp rundt egen bolig, og kvitte seg med noe avfall.
Dessverre må det konstateres at enkelte misbruker tilbudet både når det gjelder volum av eget avfall
som kastes i containerne, og når det gjelder hvilket avfall som kastes.
Enkelte fyller en container helt opp med eget avfall, og på denne måten avskjærer
avskjærer andre for å benytte tilbudet.
Dette er gjerne folk som har anledning til å være hjemme på dagtid, og som da fyller
opp en container før de fleste kommer hjem fra arbeid
Enkelte er totalt ukritiske til hvilket avfall som kastes. Styret er sikker på at alle er klar
over at miljøfarlig avfall ikke er tillatt kastet i containerne. Likevel skjer dette hvert år.
Det kastes impregnert materiale, elektriske produkter, datautstyr, væsker, bildekk osv.
Hvis containerne er fulle når enkelte kommer med eget avfall, så blir avfallet hensatt
på utsiden av containerne. Og da sikkert i håp om at ”noen” sørger for at dette blir tatt
med.
Noen ”kjøreregler” for containerbruk:
☺
Bruk sunn fornuft når du vurderer hva du vil kaste i containerne. Vurdér ALLTID
hver ting, og tenkt gjennom om dette er klassifisert som miljøskadelig. Da skal det
IKKE i containeren
Vurdér alltid mengden av det du vil kaste. Ikke vær egoist, sørg for at det er plass til
andres avfall også slik at containerne blir et tilbud til alle
☺
Sørg for at ditt avfall tar minst mulig plass i containeren. Bord, stoler, skap ol slås
flate. Hele møbler tar utrolig mye plass, og hindrer effektiv utnyttelse
☺
Ikke samle opp avfall i løpet av året for å vente på containere i mai, og da se på dette
som en for deg enkel og billig løsning for å bli kvitt større mengder. Benytt Grønmo,
gjennom året, og se på containerne som et suppleringstilbud når vårrengjøringen utføres. Da
kaster du det siste av ditt avfall – det du ikke har fått fraktet til Grønmo
☺
Er containeren full når du kommer? Ta da ditt avfall med hjem igjen. IKKE sett dette
utenfor containeren. Er det fullt, så er det fullt. Det er ingen som tar med seg det som
står på utsiden.
Når containerne tømmes på gjenbruksstasjonen, så går personellet der gjennom alt vi har kastet. Og alt
miljøfarlig avfall blir registrert. Nyjordet Vel blir så fakturert ekstra for hver ting som IKKE skulle
vært i containeren. Dette er meget dyrt.
Et eksempel på dette kan være:
Kaster du en brødrister (elektrisk apparat) i containeren så blir dette oppdaget på gjenbruksstasjonen.
Og Nyjordet Vel blir fakturert med kr 400,00 + moms for håndteringen av denne. Kr 400,00 + moms
for HVERT mindre elektrisk apparat som er kastet.
Dette blir meget store summer, og kunne vært unngått da hver eneste av oss har anledningen til å
levere slike ting ---GRATIS--- på gjenbruksstasjonen.
Det kommer nye containere onsdag 16 juni 2010. Bruk disse – IKKE misbruk dem.

Din e-post – send en e-post til post@nyjordet.org - så registrerer vi DIN
e-postadresse!

