Infoskriv Oktober 2020

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
GJENNOMFØRES DIGITALT:
Vi er fortsatt i en pandemi, så ekstraordinær
generalforsamling blir gjennomført digitalt på
Vibbo. Det vil bli sendt ut innkalling senere denne
måneden og vil pågå over en 5 dagers periode i
november. Oppfordrer alle til å delta på dette
digitalt.

være mulig å leie for beboere. Kontakt driftsleder
for å sjekke om det er ledig.

VIBBO:
Alle bør logge seg på Vibbo. For framtiden vil
Vibbo overta mer og mer av informasjonen til oss
beboere i borettslaget, samt at nødvendige
digitale møter vil bli avholdt på denne
plattformen. Det anbefales at det brukes Google
Chrome nettleser eller Vibbo app på mobil eller
nettbrett.

OPPRYDDING I SYKKELBODER:
Det vil i høst/vinter bli en gjennomgang av
kjellere og sykkelboder på G og F tun. Etter at
leiligheter har byttet eiere, ser vi at det blir
stående igjen gamle sykler som opptar plass.
Oppslag kommer lokalt i de oppgangene det
gjelder.

REHABILITERING AV AVLØP-OG TAKVANNSRØR:
I samarbeid med OBOS Prosjekt AS, har det blitt
gjennomført en anbudsrunde vedrørende
innvendig rehabilitering av avløpsrør. RK
Rørfornying Norge AS ble anbudsvinner. Planlagt
oppstart er mars 2021 med avslutning i mai 2023.
Det vil bli beboermøter i mindre grupper før
oppstart, i storstua i DD 86.
RK Rørfornying Norge AS og OBOS Prosjekt AS
informerer prosessen rundt rehabiliteringa og
hva det har å si for hver enkelt beboer under
prosjektet. Det blir naturligvis mulig å stille
spørsmål under disse møtene. Kommer tilbake
med innkallelse og gjennomførelse som er i
henhold til smittevernreglene.
UTLEIE AV SØPPELROM OG BODER:
Borettslaget har en del lokaler ledig da vi ikke
benytter blant annet søppelrommene. Disse vil

TRAPP MELLOM D.D. 74 og 76 ER REHABILITERT:
Trappa er ferdig rehabilitert med varmekabler
BELYSNING:
Det er montert utelys langs garasjen på GH 1.

RENSING AV VENTILSJONSANLEGG:
Det pågår en rensing av ventilasjonsanlegg på
F og G tun. Dette arbeidet avsluttes i uke 47.
De andre tunene ble tatt i 2019.
«BARNEPARKEN»:
Vi venter fortsatt på godkjenning fra PBE av
bruksendring fra barnepark til 2 stk. boliger.
Brøyting og strøing:
Brøyteavtalen med vaktmestrene gjelder fra
og med uke 47 t.o.m. uke 10. Brøytevakter
gjelder i tidsrommet 06:00 - 22:00, alle dager
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