Informasjonsskriv nr. 3
7. april 2019
Det har vært en travel periode for styret for å
ferdigstille alle dokumenter og annen
informasjon til generalforsamlingen og følge opp
pågående prosjekter. Styret har behandlet
innkomne forslag og vedtatt styrets innstilling.
Styret ønsker alle beboere en riktig god påske.
GENERALFORSAMLINGEN
Haugerud kirke mandag 20. mai 2019 kl. 18.00
• Dørene åpnes kl. 17.00 med kaffeservering
• Dørene stenges presis kl. 18.00
• Innkallingen deles ut på alle dørmatter i
begynnelsen av mai måned
• Andelseiere må ha med ferdig utfylt
registreringsblankett for registrering av
fremmøte
• Andelseier som ikke kan delta, men ønsker å
stemme kan gi ferdig utfylt fullmaktskjema til
annen person
SKADEDYR I LEILIGHETER
Styret har fått flere henvendelser om skadedyr i
leilighet. Andelseiere må informere styret når det
oppstår skadedyr i leilighet og melde saken til
forsikring@obos.no eller telefon: 22 86 83 98
Borettslaget har egen skadedyrsforsikring.
RENHOLD
Cleanit AS har foretatt renhold i borettslaget i en
måned. Styret har fått henvendelser fra beboere
som er veldig fornøyd med arbeidet som utføres.
Det er veldig hyggelig.
GET – sender ut informasjon til alle
Styret har inngått ny/forbedret avtale med Get.
Representanter fra Get er tilgjengelig i Storstua
onsdag 24/4 og torsdag 25/4. Beboere kan
hente/levere/bytte utstyr.

PROSJEKTER:
Fasade:
Arbeid på høyblokk DD 100.
Nordvegg –montert 49 nye lufteventiler og nytt
beslag på toppen. Skal redusere fuktighet i vegg.
Østvegg - fjernet mursteinsvegg og murer opp ny
stein nå. Arbeidet er planlagt ferdig 1. juli 2019.
Vi ønsker å se effekten av dette arbeidet på DD
100 før vi igangsetter arbeid de andre
høyblokkene. Vurderes oppstart på de andre 3
høyblokkene 1. kvartal 2020.
Endevegger lavblokker – fjernet gammel
murstein og satt inn nye:
DD 84 – ferdig med ny stein.
DD 78 - ferdigstilles med ny stein, før påske
DD 82 – arbeid starter opp etter påske
Infrasturktur:
Prosjektet er avsluttet. Montert ny infrastruktur i
alle garasjeanlegg og ladebokser etter bestilling.
Det er mottatt flere bestillinger av ladebokser
etter prosjektet ble avsluttet. Disse er sendt
leverandør. Styret har hatt møte med leverandør
for å finne løsning på fakturering av strømforbruk
på egen ladestasjon. Styret vil informere de som
ha ladeboks så snart løsningen er på plass.
Styret og driftsleder/vaktmester kan kontaktes:
fagerholt@styrerommet.net /mobil: 476 79 818
driftsleder.fb@gmail.com /mobil: 476 81 614
For mer informasjon:
• Hjemmesiden
• Styreleders blogg
• Facebook
Med vennlig hilsen Styret

