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Ny «carportordning» 
 

Onsdag 26. april 2017 kan 
du kvitte deg med det du vil 

kaste! 
Slik foregår det: 

 
Før kl. 10.00 på formiddagen må 

du sette ut det du vil bli kvitt 
foran oppgangen eller foran 

huset ditt (utenfor gjerdet). Pass 
på at du ikke sperrer trafikken for 

biler eller andre som må fram. 
 

Eksempler på hva du kan sette ut: 
 

 Møbler 

 Hvitevarer 

 Dekk 

 Madrasser 

 Tepper 

 Treverk 

 Sponplater 

 Brukte brannslokkere 

 Sykler 

 Tomme malingsspann 

 Og mye mer…. 
 

«Småelektrisk» 
 

Lamper, radioer, ledninger, 
ladere, varmeovner, elektriske 

kjøkkenredskaper osv 

ønsker vi å samle på ett sted. Det 
vil derfor bli satt opp såkalte «el-
bur» på Midtre tun hvor du kan 

legge slike ting. 
 

Gjenbruk 
 

Når det er satt ut ting for kasting, 
er det fritt fram for naboer å gå 
rundt og forsyne seg av det som 
er satt ut, i tilfelle det er noe de 

synes de har bruk for. 
 

Sykler 
 

Foran blokkoppgangene står det 
en del sykler som neppe er i bruk. 
Hvis noen eier disse syklene må 
de merke dem med navn, ellers 

vil de bli kastet! 
 

Hva skjer etter kl. 10.00 på 
onsdag 26.04.2017? 

 
Styret har avtale med Christiania 
Forvaltning og Eiendom (CFE) om 
at de kommer med hjullaster og 

fjerner det som ligger foran 
husene eller oppgangene. Det 

som er lagt ut vil bli kildesortert 
og levert til godkjent deponi for 

farlig avfall, metall, elektrisk, 
treverk, osv. Restavfallet vil bli 

kjørt i komprimatorbil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 om dagen! 

 
 

 
Viktige telefonnumre 

 
Styrekontoret: 21 92 37 25 

(tirsdager 19:00-19:45) 
 

Styret mandag – fredag 10-15 
90 25 11 12 
90 24 51 08 

 
Bomiljøvekter:  

916 60 516 
 

Servicesentralen (vaktmester):  
22 61 04 52 

(nå kun ett nummer) (Ma - Fr 10:00-14:00) 
 

Smart Security AS  
(parkering døgnvakt): 

22 10 18 05 
Henvendelse om kontrollavgift 

(man-tors 10.00-14.00): 815 35 915 
 

DØGNVAKT: 
 

Garasjeporter:  
HØRMANN TLF. 09920 

 
Hafslund Fjernvarme:  

TLF. 815 20 040 
Hafslund Strøm:  
TLF. 815 30 400 

 
Rørlegger:  

VVS-GRUPPEN  
TLF. 948 80 836 

 
Låssmed:  

TLF. 901 99 590 
 

Glassmester:  
SVENDSEN GLASS-SERVICE 

TLF. 23 24 50 20 
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