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SIDEN SIST
Styret har hatt en hektisk sommer med å gjøre oss kjent med styrearbeidet og
forberede oss mot høsten. Vi har også jobbet med å forberede ekstraordinær
generalforsamling og saker til denne.
PROSJEKTER
- Fasadeprosjektet nærmer seg en avslutning for denne gang. Det er forventet
at stillas tas ned i slutten av uke 40 i både DD82 og DD100. Vi ønsker å vente
og se hvordan arbeidet som er gjennomført håndterer en vinter før vi
vurderer fasaderehabilitering ved flere blokker.
- Ladestasjon for el-bil: Det er inngått serviceavtale med Datek og
faktureringsavtale med SmartCharge som betyr at styret ikke lenger har
ansvar for fakturering. Ved bestilling av ladeboks tar man fremdeles kontakt
med styret, som videreformidler til Datek.
INNSAMLING AV FARLIG AVFALL
I uke 36 gjennomfører vi innsamling av farlig avfall (som lyspærer, batterier,
spraybokser, maling, rengjøringsmidler eller bilprodukter). Det settes opp en stasjon
utenfor garasje mellom DD62-64, og en ved innkjøring til garasje under F-tun. Se
mer informasjon på eget oppslag.
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
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Styret inviterer til ekstraordinær generalforsamling i Haugerud kirke 7. oktober kl
18.00. Frist for innmelding av saker er 9. september. Innkalling og saksliste sendes ut
i uke 38.
Det er to saker styret ønsker å løfte for generalforsamlingen. Styret oppfordrer alle
andelseiere til å delta i generalforsamlingen.
1. Valg av ny styreleder
På forrige generalforsamling ble det informert om at Sunniva Braaten ønsket
å stille midlertidig, og valgkomiteen har dermed jobbet for å se etter ny
styreleder.
2. Omgjøring av vedtak for rehabilitering av rør- og våtrom fra
generalforsamlingen 2018.
Styret har fått ny informasjon om strømpeføring av avløpsrør som alternativ
rehabiliterings-metode. Dette vil bli et langt mindre kostbart prosjekt enn det
som tidligere er vedtatt. Ettersom dette er snakk om såpass store prosjekter
mener styret det er verdt å ta opp saken til en ny drøfting i en ekstraordinær
generalforsamling. En eventuell omgjøring av vedtaket krever 2/3 flertall av
generalforsamlingen.
Dette er en stor og viktig sak, og vi har forståelse for at det er mange spørsmål
tilknyttet dette. Det blir en grundig saksframlegging under
generalforsamlingen, samt innlegg fra kompetente fagfolk.

