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SIDEN SIST
Mens vi fortsatt står midt i en pandemi, har vi gjennomført en digital Generalforsamling. Dette var
nødvendig for å få godkjent årsregnskapet. Alternative løsninger måtte til denne gangen. Dette for
å hindre smitte samt sikre kontinuiteten i arbeidet som gjøres i borettslaget.
Vi har fått inn et nytt styre som består av styreleder: Øyvind Stabel og styremedlemmene:
Bjørn Lyche, Karlo Pettersen og Jørn Øien
Nåværende styre i Fagerholt borettslag, takker for jobben avtroppende styre har lagt ned i
borettslaget. Nytt styre vil bruke sommeren til å sette seg inn i pågående prosjekt, aktuelle saker
og øvrig drift.

VIS OMTANKE FOR HVERANDRE
Vi er inne i en spesiell tid. Mange er permittert fra sine jobber og noen står kanskje i fare for å
miste jobben sin. Ettersom det er restriksjoner på reiser i sommer, er det kanskje mange som vil
tilbringe sommerferien hjemme. Vil minne om at bo-reglene fremdeles gjelder. Fra kl 23:00 til kl
07:00 skal det være ro i leiligheten, mens oppussing og andre støyende aktiviteter skal kun utføres
mellom kl 08:00 – 19:00 mandag til fredag og lørdag mellom kl 09:00-18:00

SOMMERVIKARER
Borettslaget har ansatt 3 sommervikarer i perioden 22.juni – 7.august. Jeanette, Thea og Aron skal
forsøke å holde det ryddig og pent i borettslaget samt male diverse murer.

GJESTEPARKERING
Nå som det er sommer og kanskje noen venter feriegjester, minner styret om nettløsningen for
parkering. Lurt å gjøre dette i god tid slik at det ikke blir noen problemer når behovet melder seg.
Mer informasjon om hvordan dette gjøres, finner dere på vår hjemmeside fagerholtbrl.no
Brukernavn og passord får du ved å kontakte oss på telefon 47681614 (ukedager 07:00-15:00)
eller e-post til styret.

FOR MER INFORMASJON, BESØK:
- Hjemmesiden
- Vibbo
- Facebook
STYRE-/DRIFTSLEDERKONTORET
Kontortid på tirsdager fra 15.00-17.00 Hvor du kan møte driftsleder. Av smittevernhensyn må
beboere vente ute - kun en beboer inne på kontoret av gangen.

Styret og driftsleder kan kontaktes på:
fagerholt@styrerommet.net
driftsleder.fb@gmail.com /mobil: 47 68 16 14 (ukedager 0700 – 1500)
Styret, driftsleder og vaktmestere ønsker alle beboere GOD SOMMER!

