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Generalforsamling
Grunnet utviklingen av Korona-viruset (Covid-19) har Styret foretatt en
risikovurdering, anbefalt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, for
arrangement med flere enn 100 deltakere.
Generalforsamling planlagt avholdt på Tveita skole, matsalen, tirsdag 28. april
utsettes. Ny dato kommer senere.

Digital
kommunikasjon
OBOS eiendomsforvaltning
vil gjennom føre en SMSkampanje for å få flere
samtykker til digital
kommunikasjon.
Eiere i alle boligselskap
som forvaltes av OBOS
Eiendomsforvaltning
AS, der i blant Tveita
borettslag, vil i løpet av
uke 11 og 12 motta en SMS
fra 1929. I denne vil du
som andelseier få mulighet
til å gi dit samtykke
om bl.a. få årsrapport
(innkalling til årsmøte),
tredjepartsopplysninger
(ligningsoppgaver), brev
og fakturaer tilsendt på
e-post. I tillegg åpnes det
opp for muligheten til
enkelte varslinger på SMS.
Henvendelsen sendes kun
til andelseiere som ikke
tidligere har samtykket.

Renhold

Fellesarealer

Borettslagets
renholdingsfirma, KAN
renhold, vil utføre daglige
tiltak som desifisering
av kontaktflater som
heis, håndtak m.m. i
fellesområdene. Dette
gjelder ikke postkasse
anlegg.

Korridoren skal holdes fri
for private eiendeler.

Håndhygiene
God håndhygiene er
viktig for å forebygge
kontaktsmitte.
Se plakat fra
Folkehelseinstituttet på
oppslagstavlen for mer
informasjon.

På Facebook
Vi oppfordrer alle beboere
til å følge Driftskontoret på
Facebook @tveitabrl.

Etterlat ikke gjenstander/
søppel i fellesområdene.
Kast ikke søppel/sneiper
fra balkongen.
Ovennevte er brudd på
husordensreglene.
Vi ønsker å ha et hyggelig
og rent nærmiljø til felles
glede for alle!

Containerdag
Neste containerdag for
beboere er onsdag 1. april.
Container vil være
tilgjengelig utenfor nr. 1, 3
og 5 fra ca. kl. 07.00 til ca.
kl. 07.00 neste morgen.
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Balkong

Åpningstider i påsken

Søppelsjakt

Våren kommer og med
den vårrengjøring. Ved
balkongrengjøring må man
passe på at det ikke blir
vannsøl til naboene. Husk
å sette propp i utløpsrøret.
Balkongen skal vaskes,
ikke spyles.

Påsken i år strekker seg fra
6.-13. april.

Glass skal ikke kastes med
restavfall i søppelsjakten.

Driftskontoret har åpent:
mandag kl. 12.00-14.00
tirsdag kl. 12.00-14.00
onsdag og ordinære
helligdager: stengt

Oslo kommune forteller at
de aller fleste har mindre
enn 300 meter til sitt
nærmeste returpunkt for
glass- og metallemballasje.

Telefontid:
mandag kl. 09.00-15.00
tirsdag kl. 09.00-15.00
onsdag kl. 09.00-15.00

Nærmeste returpunkt for
beboere i borettslaget er
Nåkkves vei 3. Du finner
også returpunkt på Tveita
senter, Tvetenveien 150.

Kjølerom
Alle andelseiere har tilgang
til et felles kjølerom i sin
etasje. Av og til kan det
forekomme ubehagelig
lukt i disse rommene. Vi
ber derfor alle beboere
om å være nøye med å
kontrollere at det ikke
ligger noe som kan
forårsake denne lukten.
Rengjøring av gulv utføres
av beboerne.

Vakttelefonen er åpen alle
dager fra kl. 15.00-09.00.
Vi ønsker å gjøre
oppmerksom på at
vakttelefonen kun skal
benyttes til driftstekniske
oppgaver som f.eks akutt
vannlekkasje.

Keramikk skal ikke i glass
og metall. Mindre mengder
kan legges i restavfallet,
eller du kan levere det på
en minigjenbruksstasjon/
gjenbruksstasjon.

Vårfeiing
I uke 17 begynner
vaktmestrene med
vårfeiing av garasjeanlegg
og gjesteparkering. Tider
vil bli ytterligere varslet
via minibrev og oppslag på
tavle i vestibyle.

Med vennlig hilsen
Styret og Driftskontoret
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