Infoskriv desember 2020

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BLE
GJENNOMFØRT DIGITALT:
Som kjent ble årets ekstraordinære gjennomført
digitalt på Vibbo. Alle beboere fikk info i
postkassene om hvordan den gjennomføres, og
hvilke saker det skulle stemmes over. Protokoll av
møtet vil bli sendt ut til alle. Det er gledelig å
registrere at det er en økning i antall
stemmeberettigede som deltar digitalt mot
ordinær generalforsamling i våres.
Rehabilitering/modernisering av våtrom:
Alle skal ha fått tilsendt skriv om krav og
anbefalinger ved oppussing av bad/våtrom i
borettslaget. Ber alle andelseiere ta godt vare på
dette skrivet samt sette seg godt inn i
framgangsmåten om en går med planer om å
rehabilitere bad/våtrom.
Det ble vedtatt på ekstraordinær
generalforsamling at styret skal innhente pris på
oppussing av bad for beboerne. Vi kommer
derfor til å sende ut et skriv til beboerne for å
undersøke interessen for oppussing av bad. Det
vil bli sendt ut desember 2020/Januar 2021.

Det er planlagt at kjellerganger skal vaskes 2
ganger per år.
OPPGRADERING AV GANG MELLOM
GARASJEHUS UF OG F4:
Styret har vedtatt å pusse opp gang mellom
garasjehus under F-tun og F4 (64 – 74) Asfalt vil
bli erstattet med betonggulv, ny maling på vegger
og tak, håndrekke i trapp.
AVFALLSHÅNDTERING I JULETIDEN:
Viktig at alle komprimerer papp og papir så mye
som mulig før det kastes i container.
Det er redusert bemanning i jul og nyttårshelgen,
så alle må bidra til at det ser bra ut. Er det fullt på
stasjonen, så må du gå til en av de andre.
Styret og ansatte ønsker alle beboere en fin
adventstid og en riktig god jul og et godt nytt år!

REHABILITERING AV AVLØP-OG TAKVANNSRØR:
Eget skriv med mer grundig info er sendt ut
separat til alle beboere.
«LEGEKONTOR»
Legekontoret ble vedtatt omgjort til leilighet på
den ekstraordinære generalforsamlinga og
arkitekten i gang med søknad til Plan og
bygningsetaten.
VASKING AV KJELLERGANGER:
Etter ønske fra driftsavdelingen, har styret
vedtatt innkjøp av nødvendig utstyr til å vaske
kjellerganger. Disse har til nå kun vært feiet.

STYRE-/DRIFTSLEDERKONTORET
Styret og driftsleder kan kontaktes på:
fagerholt@styrerommet.net
driftsleder.fb@gmail.com /mobil: 47 68 16 14
Telefon er betjent: Mandag - torsdag 0700 - 1500.
Fredag 0700 - 1200 Stengt helligdager.
Styrekontoret er stengt i perioden 16. desember
til 4 januar.

