RØDTVEDT BORETTSLAG – ”et trygt og trivelig borettslag”
Sommer 2016
Hei!
Borettslagets årlige sommerfest er avholdt, og
snart senker sommer- og feriestillheten seg over
borettslaget.
Når vi nevner sommerfesten vil vi få takke alle
dere som var med å gjøre kvelden til en
kjempetrivelig sammenkomst!
I tillegg til god mat og god stemning så var vi også
i år heldige med været, det ble derfor en svært så
hyggelig kveld 
I forbindelse med sommerfesten har vi alltid en
quiz, så også i år. Dessverre var det ett spørsmål
der som kunne tolkes på flere måter, nemlig
spørsmålet «hvor gammelt er Rødtvedt
borettslag?». Vi regner alltid 1962 som året hvor
Rødtvedt borettslag startet, for da hadde alle
leiligheter blitt bebodd. Rett svaralternativ var
derfor at borettslaget er 54 år i år. Men som
enkelte beboere helt riktig påpekte så flyttet de
første beboere inn på slutten av 1961. Og ser man
på når borettslaget ble stiftet så var det i 1959.
Spørsmålet skapte derfor litt forvirring og
usikkerhet, og det beklager vi og lover å
kvalitetssikre neste års quiz bedre 
Og når vi snakker om neste år, da er det altså ett
lite jubileum, borettslaget fyller 55 år. I den
forbindelse ønsker vi tilbakemelding fra deg på hva
du ønsker deg. Til deg som ikke var med i år;
send oss gjerne noen ord om hva som skal til for
at du blir med neste år. Og du som var med i år;
hvis det var noe du savnet, eller noe du ikke var
helt fornøyd med så gi oss en tilbakemelding. Vi
vil jo gjerne at denne kvelden skal bli en hyggelig
kveld for oss alle, så hvis du kunne sendt oss noen
ord så vil vi være svært takknemlig. Og ris er like
givende som ros, det er slik vi kan gjøre dette
arrangementet enda bedre!
Uansett så gleder vi oss allerede til å feire 55 års
dagen vår med deg neste år 
Oppganger
Enkelte beboere har av og til ting de ønsker å gi
bort i steder for å bare kaste det. Det er en veldig
fin tanke. Men vær snill og ikke sett ting i
oppgangene eller heng ting på oppslagstavlene.
Det vil fort bli svært rotete og lite trivelig her hvis
oppgangene blir «loppemarked». Har du noe du
ønsker å gi bort så heng opp en lapp på
oppslagstavlen i oppgangen du bor. Der kan du
annonsere det du ønsker å gi bort. Alternativt så
kan du be oss om å legge ut en melding på
hjemmesiden vår; www.rodtvedtbrl.no

Uteområder
Rødtvedt borettslag er en trygg grønn oase, takket
være deg og vår flinke vaktmester. Men et par
ting ønsker vi og vaktmester å minne om;
Når det gjelder grilling så er vi glad hvis du bruker
en av borettslagets 2 grillplasser, vi har en i
«bassenget» og en ved Rødtvetveien 11. Bruker
du engangsgrill så sett den aldri på gressplen, da
ødelegger du gresset, sett den enten på et av
grillstativene eller på asfalten. Husk at grilling i
hager og på balkonger kun må gjøres med elektrisk
grill.
Styret
Styrekontoret vil være sommerstengt og har åpent
siste dag torsdag 30.juni før vi åpner igjen torsdag
4.august. Uansett, skulle det være noe du trenger
hjelp til så har vi en viss beredskap hele tiden.
I tillegg vil både post og e-post bli sjekket med
jevne mellomrom. Apropos e-post så minner vi om
at vi har fått ny e-postadresse;
styret@rodtvedtbrl.no
Er det akutte ting som skulle oppstå i ferietiden så
kan du ringe vaktmester, svarer ikke han vil du få
opplyst telefonnummeret til styreleder.
Til slutt
Vi nærmer oss nå ferietid, skal du reise bort så
husk å sikre alle vinduer og dører. Steng av
vekkerklokka, slik at den ikke piper hver morgen
når du er borte. Gjør avtale med en nabo om å
tømme postkasse og fjerne reklame utenfor døra
di. Trekk stikkontakten ut på TV og PC, og stenge
stoppekrana di!
Ellers går snart vår kjære vaktmester, Rolf-Arne, ut
i en velfortjent ferie. Han har siste arbeidsdag
fredag 1.juli og er ikke tilbake på jobb før mandag
1. august.
Vi ønsker vaktmester med familie en fin ferie 
I hans fravær vil vi ha en vikar, Rune, som jobber
mandag til torsdag 08.00 – 15.00, og fredager
08.00-13.00.
Det vanlige telefonnummeret gjelder; 97 77 48 15
Da gjenstår det bare for oss i styret og takke for
godt samarbeid så langt, og ønske deg en riktig
god sommer 
Styret 28.juni 2016

