GOD
PÅSKE!

RØDTVEDT BORETTSLAG
et trygt og trivelig borettslag

Hei!

Infoskriv – Påsken 2021

I fjor på denne tiden sendte vi som vanlig ut
påskeskriv til deg som bor her i Rødtvedt
borettslag. Den gang uttrykte vi bekymring for
situasjonen som da hadde oppstått. Vi håpet på at
vi snart skulle få normale dager, og at vi kanskje
kunne møtes til sommerfest som vanlig i juni.
At vi nå ett år senere sitter i samme situasjon er
helt absurd og fryktelig tungt og trist.
Vi i styret skulle så gjerne nå annonsert både
aktivitet for barn og unge, busstur til Sverige og
sommerfest i juni. Men vi er helt prisgitt nasjonale
og lokale myndigheters restriksjoner og
retningslinjer og kan ikke gjøre noe med det.
Hva skjer?
Mange er nå både slitne og frustrerte etter et år
med restriksjoner, og det er forståelig at man kan
miste både håp og motivasjon. Det er kanskje også
lett å tenke at det hver enkelt av oss i det daglige
gjør ikke hjelper all den stund vi gjentatte ganger
blir bedt om å skjerpe oss, og får beskjed om at økt
smitte er en konsekvens av at tiltak ikke
overholdes. Men ikke gi opp, fortsett å følge
gjeldende råd og smittevernregler. Vær nøye med
håndhygiene, tenk alltid smittevern når du ferdes
utenfor egen leilighet. Unngå i størst mulig grad å
ta på ting andre tar på, bruk gjerne hansker, og
hold avstand, det hjelper!
Vaskeri
Vaskeriet er stengt skjærtorsdag, langfredag samt
første og andre påskedag (1,2,4 og 5.april).
Påskeaften kan du vaske som på en vanlig lørdag.
Som tidligere nevnt ber vi deg tenke smittevern når
du benytter vaskeriet. Husk at alt du berører, som
håndtak, benker, traller, knapper på maskinene og
lignende innebære smitterisiko. Bruk gjerne
hansker og vær nøye med å vaske hender.
60 graders vask fjerner smittefare. Den som vasket
før deg kan ha vasket på lavere temperatur, det
finnes da en smitterisiko i vaskemaskinen, du bør
derfor alltid starte med vask på minst 60 grader.
Mange bruker munnbind nå, og flere bruker
stoffmunnbind som må vaskes. Vi ser helst at du
ikke vasker disse i maskinene våre, aller best er det
om du bruker engangsmunnbind som skiftes etter
hver gang du har brukt det. Vær for øvrig nøye
med hvordan du bruker munnbind uansett type.
Sjekk gjerne råd på på www.helsenorge.no

Parsellhagedyrking
Oppi alt det triste så finnes det noen lyspunkt.
Dagene er blitt lysere, sola varmer litt mer for hver
dag og det nærmer seg vår 
Det betyr også at dyrking i parsellhagene snart
starter opp! Etter mange måneder med mørke og
delvis isolasjon er det godt å kunne komme seg ut
og grave litt i jorda igjen. Karolina har sendt ut skriv
om påmelding (frist 18.april).
Ønsker du å være med eller
har spørsmål så tar du kontakt
med Karolina.
karolinabyqvist@hotmail.com
Container
Når vi snakker om vår, og det snart er påskefri for
noen, så kan det kanskje være tid for å ta en
opprydding hjemme? Vi får i hvert fall container
onsdag 21.april så da har du muligheten til å kvitte
deg med ting du vil kaste.
Generalforsamlingen
Vaktmester og styret arbeider med forberedelsene til
årets generalforsamling som er planlagt avholdt
tirsdag 11.mai. Hvis en fysisk generalforsamling
heller ikke i år blir lov å gjennomføre må vi som i fjor
gå for en digital løsning, mer info kommer. Du får
uansett innkalling med regnskap og årsberetning
som du i ro og mak kan gå gjennom hjemme.
Til slutt
Det blir vel ikke så mange av oss som reiser bort i
påsken, men gjør du det så husk å sikre dør og
vinduer, og steng av vekkerklokka så den ikke står
og ringer når du er borte. Sjekk og at ladere og
annet som kan skape fare for brann ikke er tilkoblet
strøm. I disse tider hvor vi er mye innendørs, og
flere har hjemmekontor, minner vi om at Q-tips,
servietter og annet ikke må kastes i toalettet, det
skaper tette avløp og store problemer så det må
unngås, takk skal du ha 
Avslutningsvis vil vi minne om at
hvis det er noe du lurer på så ikke
nøl med å ta kontakt med oss eller
vaktmester, vi er her for deg 
Ta vare på deg og dine, så både
håper vi på og ønsker deg en riktig
GOD PÅSKE!
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