14 desember 2008

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

RUNDSKRIV NR 7/2008
Ny (og siste) påminnelse - Innmelding av saker til årsmøte 2009 –
Frist 31 desember 2008
Husk : Innmelding av saker som ønskes behandlet under årsmøtet i 2009 må være styret i
hende/poststemplet innen utgangen av 31 desember 2008. Lever ditt forslag til
Nyjordstubben 2, 7, 51 eller 158 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.

La strøsanden ligge ved tinvær
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.

Nøkkel funnet
En av våre boligeiere har funnet en nøkkelring med en husnøkkel på.
Kontakt Ragnar på telefon 92665224 hvis denne kan være din, så formidles det kontakt opp
mot den som har nøkkelen.

Fartshumper – selvmodifisering
Styret har fått melding om at fartshumper er blitt midlertidig modifisert av boligeiere. Dette er
blitt gjort ved å tilføre fartshumpene snø/vann på toppen i kuldeperioder. Så fryser snø og
vann fast som en forhøyelse av fartshumpen. En boligeier har allerede fått påført sin bil
skader på grunn av slik adferd.
Å ta saken i egne hender, kanskje fordi noen mener at akkurat utenfor hos dem burde humpen
vært høyere, er ikke tillatt og aksepteres ikke.

Riktig god jul og godt nytt år
Styret ønsker alle som bor bor på Nyjordet en riktig god jul, og godt nytt år. Takk for
samarbeidet i 2008 – og vi ser frem mot godt og konstruktivt samarbeid til beste for Nyjordet
og dets beboere, også i 2009.
Husk: Det er nye regler for fyrverkeri i år. 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 de siste årene har
spesielt området omkring rundkjøringen på grend 1 ikke vært pent når dagslyset 1. nyttårsdag
har kommet. Og noen få ildsjeler har brukt timer på å rydde andres nyttårsforlyselser.

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

