
Det ordnet seg med annen leverandør!
CONTAINER + SMARTPOSE TIL EE-AVFALL

30. april - 5. mai 2019
Vi har i dag fått levert to containere og en smartpose,

(sistnevnte til elektrisk avfall)
fra tirsdag 30. april t.o.m. søndag 5. mai 2019.

Informasjon fra Styret   ●  30. april 2019

Lysehagan

Websider: https://lysehagan.wordpress.com

Lik Lysehagan Borettslag på Facebook

E-post: lysehagan@styrerommet.net Meld deg på/av SMS-tjeneste
For å aktivere mottak av SMS
OBOS START 129 til 2030
For å melde deg av SMS mottak
OBOS STOPP 129 til 2030

Heldigvis løste det seg - og containere er allerede 
på plass på parkeringsplassen. Nå kan du benytte 
sjansen til å kaste det som kastes kan! Alt fra ødelagte 
elektroniske duppeditter (kastes kun i smartposen) til f 
eks falleferdige hyller og stoler!  

Beholder for farlig avfall, fikk vi dessverre ikke til. Har 
du farlig avfall som inneholder helse- og miljøfarlige 
stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, 
spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, 
bilpleieprodukter og plantevernmidler? Dette kan 
leveres til miljøstasjonene (f eks på Smestad).

Nå får du en gylden anledning til å kvitte deg med 
skrot og ting du ikke ønsker å vie plass til mer.

Takk for tålmodigheten!

Styret minner om:

Det er ikke tillatt å benytte oppganger og 
kjellerganger som lagringsplass - selv om 
det er merket.

Vennligst oppbevar ting i egen bod. 
Har du behov for ekstra lagringsplass, 
kan våre møbelrom benyttes. Nå som vi 
har fått ryddet, er det mer enn plass nok.
Ta kontakt med styret (se e-postadresse 
nederst), dersom du trenger tilgang til et 
av disse rommene. 

Tilfluktsrommene kan ikke benyttes 
som lagringsplass, da disse skal ha frie 
gulvflater.

Kun sykler kan plasseres i sykkel-bodene.

Oppbevaringsrom og fellesområder skal 
holdes ryddig. Fellesområdene er heller 
ikke oppbevaringsplass for skostativ, 
sykler, bildekk o.l. Dette må evt. flyttes til 
egne boder/møbelrom/sykkelrom.

OPPDATERT

30. april 2019

Her kan du kaste 
elektrisk avfall.


