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Kjære beboere, 
 
Nå er det ikke mange dagene til julefreden kan senke seg over Orebakken. Snøen har forhåpentligvis 
kommet for å bli og barna gleder seg over snø i akebakken.  
  
Brukte juletrær 
Brukte juletrær legges på torget ved siden av papircontainerne før 12. januar. Kommunen vil da hente disse 
uten ekstra kostnader for borettslaget. 
 
Container 19. og 20. januar  
Det blir satt ut containere 19. og 20. januar på torget ved papircontainerne.  
 
Elektriske apparater, TV-er, PC-skjermer, vaskemaskiner mv. skal ikke legges i containeren. Dette kan 
leveres gratis hos en el-forhandler. Annet miljøavfall skal leveres på godkjent avfallsstasjon, for eksempel 
Statoil på Bogstad. Bildekk skal heller ikke i containeren.  
 
Større gjenstander settes ved siden av containeren. Vaktmesteren vil sørge for hensiktsmessig oppfylling. 
 
Fyrverkeri 
Fyrverkeri skal ikke fyres opp inne på boområdet av hensyn til brannfaren. Plassen ved siden av ballbingen 
er et fint sted å fyre opp fyrverkeri. La oss samles der kl. 00:00 .  
 
Kontorvakter i julen og neste år 
Siste kontorvakt før jul er tirsdag 22. desember kl. 10-11. Det vil ikke være kontorvakter i julen. Første 
kontorvakter neste år vil være tirsdag 5. januar kl. 10-11 og 7. januar kl. 18:30-19:30. 
 
Vaktene vil som tidligere være på tirsdager kl. 10:00 til 11:00 og torsdager kl. 18:30 til 19:30. Kontoret ligger 
på enden av blokken ved Landingsveien 78.  
 
E-poster til styret@orebakken.no blir lest regelmessig i julen. Alle overnattingsrom er opptatt i julehelgen, 
mens alle tre rommene er ledige i nyttårshelgen. 
 
 

Vi ønsker alle sammen en riktig god jul og alt det beste for det nye året. 
 
Med vennlig hilsen 
Ingar, Jan, Berit, Henrik, Mikkel, Jon Magne og Rune 
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