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SIDEN SIST

Det har blitt gjennomført en ekstraordinær generalforsamling. Der ble det valgt en ny styreleder
han heter Øyvind Stabel og det ble vedtatt en endring på våtroms prosjektet. Det vil nå ikke
gjennomføres full rehabilitering av bad. Men det vil isteden gjennomføres rehabilitering av
avløpsrør. Dette er blant annet fordi vi venter på svar på hvor dyrt fasadeprosjektet blir. De
fasadene som er reparert må stå over vinteren før man kan evaluere prosjektet. Det gjør at det blir
mindre behov for endring av felleskostnader i borettslaget. Estimatet på kostnader fra OLIMB på
strømping av rør var rundt 35 millioner, mot totalrehabilitering av bad som ville koste over 200
millioner.
Minner også alle hundeiere om at det er båndtvang i borettslaget og at det er viktig at avføring
skal plukkes opp og kastes i restavfallcontainer/søppeldunk.

PROSJEKTER
-

Vi vil begynne planlegging av avløpsrør prosjektet som ble vedtatt på generalforsamling
første møte om dette blir i neste uke.
Vi har også vært i kontakt med en arkitekt som har spesialisert seg på å planlegge
endringer av tidligere forretningslokaler til leiligheter. For å begynne planleggingen av salg
av forretningslokale som har blitt vedtatt på en tidligere generalforsamling.
Det kommer ny parkeringsapp fra 1.Novermber, se eget skriv om dette.

KOMPRIMATORBIL

Neste uke kommer det komprimatorbil. Se eget oppslag i oppgangene for når
komprimatorbil kommer på ditt tun. Det er ikke lov å sette ned søppel uten å ta ansvar selv
for å få dette i bilen - Ingen rydder etter deg. Her er det viktig at alle hjelper til så vi får vekk
mest mulig søppel.

STYRE-/DRIFTSLEDERKONTORET

Kontoret har vanlige åpningstider tirsdager kl 15.00 – 17.00, og betjenes av driftsleder.

Styret og driftsleder kan kontaktes på:
fagerholt@styrerommet.net
driftsleder.fb@gmail.com /mobil: 47681614

0700 – 1500 mandag - torsdag
0700 – 1200 fredag

