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HUSK: Årsmøte nå tirsdag 22.April 2008, klokken 19:00 på samfunnshuset.
Det blir kaffe og kaker, velkommen!
Løv Containere settes ut fredag 2.mai og hentes søndag 4.mai 18:00
Etter 18:00 søndag er det slutt. Da hentes containerne når som helst.
Du kan ikke da be bilen vente fordi du har løv osv du ikke har kastet.
Disse containerne er ment for ditt regulære hageavfall bare det!

Bilen som plukker opp “søppel og annet avfall” kommer 25 og 26 april.
Bilen kjører 2 ganger gjennom hele huseierforeningen slik at du har mulighet til å kaste
søppelet. Det er lurt hvis du er klar når vi kommer. Hvis ikke kjører bilen forbi.

Bilen kommer Fredag 25.April klokken 18:00 - 20:00.
Og bilen kommer Lørdag 26.April klokken 12:00 - 14:00
Søppel betyr søppel som har hopet seg opp fra kjeller og loft osv det siste året. Det er
ikke ment for “flyttelass”, ditt renoveringsprosjekt eller oppussing hjemme hos deg. Da
kan du heller bruke vår tilhenger som er gratis tilgjengelig for deg.
I tillegg kan du ikke kaste elektriske artikler, dekk, hvitevarer osv. Skal du kaste møbler
må du også være forberedt på å demontere det på forhånd! Bilen komprimerer avfall,
men det må jo komme inn.
Veldig viktig!
Den som sitter på bilen fra styret kan til enhver tid nekte enhver form for avfall hvis det
ikke er lov, ikke er demontert tilstrekkelig, vil koste Huseierforeningen mer penger osv.
Som oftest vil dette være signalisert ved at sjåføren ikke vil ta det, eller bare vil ta det
hvis Huseierforeningen betaler mer.
Ha en god dag!
Roy

