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Brev til styret kan sendes c/o Cecilie Maske, Oksval terrasse 7 a
Oksval II på Facebook: Oksval II sameie
Hei!
Tiden flyr, og snart er det full sommer og ferietid! Her er litt informasjon fra styret om
aktuelle saker.
Asfalteringsarbeider starter i løpet av uke 25. Det blir utbedring av stikkveiene i Oksval
terrasse 12-32 og i Faret 2-10, og stikkveien på oversiden av Oksval terrasse 15-19. Det vil
også bli asfaltert en del parkeringsplasser og gjort utbedringer av bilveiene der det er
nødvendig. Det vil bli behov for at bilene blir parkert andre steder mens arbeidet pågår.
Det må ikke parkeres på p-plassene ved OT 12-16, OT 20 og på toppen mot Tangen
terrasse fra mandag 16.6 til onsdag 18.6. alternative p-plasser blir langs veien eller på pplassen ved OT 7.
Rengjøring av avfallscontainerne: Det vil i løpet av nærmeste framtid bil utført rengjøring av
restavfalls- og papircontainerne i sameiet. Rengjøringen vil bli utført av Niwi Miljøtiltak, som
har egne biler til dette. De tar også hånd om skittent vann.
Styret har inngått avtale om rengjøring av restavfallscontainerne 4 ganger i året. Dette vil
forhåpentligvis føre til mindre lukt, mindre skadedyr (rotter) og bedre bomiljø. Det er
allikevel fortsatt viktig å emballere avfallet godt før det kastes i containerne.
Rotter og andre skadedyr: Skadedyrvakta har for få dager siden vært på kontroll. Kontrollen
viste at det er lite aktivitet de fleste steder, skjønt det tyder på at sneglene spiser av åtet
(uten at de tar skade av det, dessverre).
Men det er observert rotter i sameiet. Dette tyder på at de foretrekker mat fra containerne
framfor åte. Alle åtestasjoner er fylt opp, og det vil bli jevnlige kontroller i ukene framover.
Vi håper at oppfølging fra Skadedyrvakta og rengjøring av containerne vil sette strek for
problemet i denne omgang.
Styret har sitt første møte etter sommeren tirsdag 26. august.
Styret vil også benytte anledningen til å takke alle som deltok under dugnaden for strålende
innsats, og ønske alle beboere i sameiet en riktig god og solrik sommer!!!

Med vennlig hilsen Eirik, Sandra, Lars, Petter og Cecilie

