21 desember 2009

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

RUNDSKRIV NR 10/2009
Ny (og siste) påminnelse - Innmelding av saker til årsmøte 2010 –
Frist 31 desember 2009
Husk : Innmelding av saker som ønskes behandlet under årsmøtet i 2010 må være styret i
hende/poststemplet innen utgangen av 31 desember 2009. Lever ditt forslag til
Nyjordstubben 2, 7, 87 eller 133, eller legg dette i postkassen på vaktmesterboden, garasjehus
nord.
Forslag kan også sendes via e-post til : post@nyjordet.org eller sendes i vanlig postgang til:
Nyjordet Vel, Postboks 30 Mortensrud, 1215 Oslo.
Du kan benytte eget skjema for innmelding av saker til årsmøtet. Du finner skjemaene på våre
hjemmesider, http://www.nyjordet.org. Gå inn på sidene for rundskrivoversikt, der finner du
linkene til skjemaene.

Glatte veier i vinter?? – Og la strøsanden ligge ved tinvær
Raske skifter i været medfører ofte av våre veier plutselig blir glatte, og da vanskelige å ferdes
på. Nyjordet Vel har avtale med et firma som skal strø hos oss. Avtalen er slik at de skal strø
ved behov, og når vi melder fra om behov for strøing. Firmaet som strør hos oss har da inntil
4 timer på seg for å utføre strøingen.
Frem til firmaet strør hos oss kan hver og en av oss hjelpe til med ”nød-strøing”. Rundt på
feltet er det plassert 8 strøkasser. Disse er fylt opp med singel. Ta gjerne med deg en spade,
hent singel i våre kasser, og hjelp til med å bedre fremkommeligheten ved akutte behov.
Styret observerer at sand som er strødd når det er glatt gjerne børstes bort av boligeiere ved
mildt vær. Dette kan ha sin årsak i at det er mer behagelig å gå på bar asfalt enn på grusen.
Likevel – la grusen ligge i veisystemet også ved når det er bart. Ved neste kuldeperiode vil
grus som ligger fra før være med på å hindre at det blir for glatt, og har da sin misjon frem til
strøbilen kommer.

IKKE julepapir i papircontaineren
Julepapir kan ikke gjenbrukes, og skal behandles som vanlig søppel. Ikke legg julepapir i
papircontainerne.

Riktig god jul og godt nytt år
Styret ønsker alle som bor på Nyjordet en riktig god jul, og godt nytt år. Takk for samarbeidet
i 2009 – og vi ser frem mot godt og konstruktivt samarbeid til beste for Nyjordet og dets
beboere, også i 2010.
Husk: Nye regler for fyrverkeri ble innført i fjor. Kun bakkebasert fyrverkeri er tillatt.
Raketter, og annet fyrverkeri som forlater bakken, er ikke tillatt brukt i Norge.
Bruker du bakkebasert fyrverkeri i år, rydd opp etter deg før du går hjem. I fjor ble dette godt
ivaretatt. 1. nyttårsdag var det pent og ryddig. Flott om det fortsetter slik etter årets
nyttårsaften også.

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

