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KOMPRIMATORBIL
Vi hadde komprimatorbil, og vi ble kvitt mye søppel, det er viktig at alle som kaster søppel hjelper
til når dette skal opp i komprimatorbilen. Det ble ikke gjort denne gangen.

GETSAFE
Styret har tidligere gjort en avtale med GetSafe om brannsikring i borettslaget som skulle vært på
plass før sommeren 2019. GetSafe er fremdeles ikke leveringsdyktig i forhold til avtalen og er
derfor utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer om dette.

URINLUKT I HEISEN
Vi har fått klager på urinlukt fra heiser i borettslaget, hvis dette kommer fra deres hund så ser vi
helst at dette blir vasket opp av hundeeier. Det er viktig at alle har gode opplevelser når vi ferdes i
borettslaget.

PROSJEKTER
-

Vi har hatt sluttbefaring på første del av fasadeprosjektet. Den vil nå stå et år før vi kan
evaluere om det har vært en suksess.
Vi har hatt videre møter med OBOS Prosjekt om rørprosjektet. Planen er at vi skal få på
plass noen nye retningslinjer i forhold til oppussing av bad som passer i forhold til
endringen av prosjekt. Vi håper å komme tilbake med dette så fort som mulig.
Vi har fått laget tegninger til løsninger på den tidligere barneparken som det er vedtatt at
skal endres til leiligheter og selges, her har vi bestilt en forhåndskonferanse hos Plan og
bygningsetaten og regner med å ha et møte med dem rett over jul.

JULEGRANTENNING
Miner om at miljøutvalget inviterer til Julegrantenning søndag 1. Desember kl.17.
De ønsker at så mange som mulig kan møte opp på G-tunet(DD-48) hvor det blir delt ut
fakler. Så vil de tenne juletre tun for tun.

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

