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Søppel – kildesortering m.v.
Styret ser dessverre at det er en del uønskede forhold omkring avfall rundt om.
Vi ber derfor om at alle setter seg inn de regler som ØRAS har sendt ut – de er
vedlagt denne kunngjøring også. Det finnes også en del informasjon om dette på
borettslagets hjemmesider.

Det er bare positive sider ved at alle gjør en litt større innsats for kildesortering
og tilrettelegging for søppeltømming:
Vi sparer penger/slipper unødige utgifter, det er bra for miljøet, det gjør
omgivelsene litt triveligere, og endelig kan det forhindre at søppeltømmere
nekter å tømme beholder pga. dårlig kildesortering, eller beholder er overfylt,
ikke tilgjengelig pga snø el. lign.

Utskifting av kjøkkenavløp
I en av våre leiligheter har det vært en lekkasje fra avløpet under
kjøkkenbenken. Siden rørene i de fleste tilfeller er fra byggeåret 1962, begynner
de å ha nådd sin forventede levetid. Styret vil derfor innhente pristilbud på å
skifte alle de resterende avløp, og fremlegge forslag på generalforsamlingen.
Vi vet at det allerede er pusset opp en del rundt omkring, og vil gjerne ha
tilbakemelding om hvem som har kjøkkenavløp av nyere dato. Da trenger vi
selvsagt ikke skifte ut disse.

Parafinovner og -tanker
Myndighetene har ved forskrift fastsatt at alle parafinovner skal tas ut av bruk
fra 2020. I samme forbindelse skal evt. tanker graves opp. Opprinnelig var det
flere slike tanker og ovner i Linjebo, men så langt styret har kunnet finne ut,
finnes det ingen oversikt over hvor mange og hvor tanker er gravd ned.
Vi ber derfor om tilbakemelding fra de som har parafinovner, og om noen vet
hvor det ligger tanker i bakken.

Mus
Det er rapportert om mus fra flere leiligheter i vinter. Dette er ikke et nytt
problem i Linjebo, musene har alltid vært her. Det er også lite å gjøre for å
forhindre at de kommer. Dog vil styret sette i verk en ekstra gjennomgang av
tetting, selv om gamle hus neppe blir helt tette.
Vi oppfordrer beboere som har sett spor etter eller hørt mus om å sette ut
musefeller.
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