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VALGKOMITEEN:
Faissal Saaliti har tatt på seg oppgaven med å
sitte i valgkomiteen i år. Om det er noen som
ønsker å hjelpe Faissal med valgkomiteens
oppgaver fram mot årets generalforsamling, ta
kontakt med styret eller Faissal. Styreleder og 2
styremedlemmer er på valg i år, samt
varamedlemmer, medlemmer til valgkomiteen og
Miljøutvalget.

Vaskeri:
Styret innhenter i disse dager anbud for å male
opp vaskeriene våre som trenger en oppfriskning.
Gjelder vaskeri i Dr. Dedichens vei 48, 76 og 100.
Vaskeriene vil være stengt i 2 uker, vi
oppgraderer 48 og 100 først. Varsel om oppstart
vil bli hengt opp i vaskerier i god tid.
Dette arbeidet vil starte om så snart prosessen er
over.

Vedtekter og Bo-regler:
Nylig skal alle ha fått heftet «Vedtekter og Boregler» på dørmatta. Vil oppfordre alle til å bla litt
gjennom denne og ellers vise hensyn til naboer
slik at vi får et godt nabofellesskap i borettslaget.

GET som nå er Telia:
Styret har reforhandlet avtalen med Telia som
betyr et bedre tilbud til oss beboere. Mer om hva
den nye avtalen inneholder, vil Telia selv
informere om.

Innhenting av tilbud ved oppussing av bad:
På ekstraordinær generalforsamling ble det
vedtatt at styre innhenter tilbud til de som går
med planer om å pusse opp badene sine. Prisen
vil trolig bli lavere om mange bestiller dette
samtidig. Først vil det bli sent ut en
interesseforespørsel digitalt (Vibbo) for å vite
hvor mange som vurderer dette, slik at tilbud kan
hentes inn.

Årets ordinære Generalforsamling:
På grunn av den fortsatt pågående Covid-19
Pandemien, er det høyst uklart på
nåværende tidspunkt å vite hvordan den vil
bli gjennomført i år. Digitalt eller ved fysisk
oppmøte. Oppfordrer alle til å registrere seg
på Vibbo, slik at vi får med flest mulig av
beboerne på denne digitale plattformen.
Dato for saker som ønskes tatt opp vil bli
kommuniser ut i god tid.

Innvendig rehabilitering av avløp og takvann:
Det er relativt mye møtevirksomhet mellom Obos
Prosjekt AS, Styret og RK Rørfornying AS i
forbindelse med arbeidet som det nærmer seg
oppstart på. Provisorier, dvs dusj og
toalettbrakker vil stå oppe i uke 7. Forbefaring Etun starter mandag 15.02 før oppstart som er uke
8. Info til beboere på E tun blir sendt ut separert
da det ikke er mulig å gjennomføre beboermøte
på grunn av smittesituasjonen som vi fortsatt er
inne i. Beboermapper vil fortløpende bli delt ut i
henhold til framdriftsplanen.

Snøryddding:
Vaktmesteravdelingen prøver etter beste
evne å holde borettslaget ryddig og trygt.
STYRE-/DRIFTSLEDERKONTORET
Styret og driftsleder kan kontaktes på:
fagerholt@styrerommet.net
driftsleder.fb@gmail.com /mobil: 47 68 16 14
(Mandag - torsdag 0700 - 1500 fredag 0700 1200)

