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RUNDSKRIV NR 9/2009
Brenning av søppel – sjenerende lukt
I den senere tid er det observert sjenerende lukt på grunn av at noen boligeiere
brenner diverse materiale.
I tillegg til at dette er en uønsket aktivitet sett fra et miljøperspektiv, så genererer slik
brenning også sjenerende lukt. Og forståelig nok setter naboene lite pris på dette.
Styrets oppfordring er at søppel deponeres på godkjente plasser, inkludert bruk av
Grønmo. Og at brenning av forskjellig søppel ikke utføres innenfor Nyjordet Vels
område.

Årsmøtet 2010 – saker som man vil ha inn
Rundskriv nr 7/2009 tok innb første påminnelse om saker som ønskes behandlet på
årmøtet 2010.
Dette er andre, og kanskje siste, påminnelse om å melde inn saker.
Har du saker som du mener bør behandles under årsmøtet, er fristen 31 desember
2009. Saker som ikke er mottatt innen tidsfristen, eller som ikke er poststemplet
senest 31 desember 2009, kan iht våre vedtekter ikke tas opp på neste års møte.
Du kan sende dine forslag til Nyjordet Vel på flere måter:
- E-post
: post@nyjordet.org
- Personlig overlevering
: I postkasse på garasjehus Nord,
Nyjordstubben 2, 7, 87 og 133
- Via Posten
: Nyjordet Vel, Postboks 30 Mortensrud, 1215 Oslo.
Årmøtet 2010 gjennomføres mandag 22 mars 2010, med oppstart kl 1900. Sted er
Prestlia grendehus.

Husdyr og eiers ansvar – igjen
Styret i Nyjordet Vel finner det nødvendig å nok en gang rette en henvendelse til
boligeieres ansvar for egne husdyr. Denne gang rettes oppmerksomhet mot katter. I
den senere tid har styret mottatt klager på katter som oppsøker andre boligeieres
tomter og gjør sitt fornødne der. Dette er spesielt i området rundkjøringen på toppen
av grend 2. Her er det katter som har valgt seg ut bestemte tomter som de oppsøker
for å gjøre sitt. Katteeiere må selv sørge for at egne katter ikke bare er til glede for en
selv, men også ta ansvar for at egen katt ikke er til sjenanse for naboer.

Besøk oss på:
http://www.nyjordet.org

