Informasjonsskriv Mai 2020

SIDEN SIST
Vi er fremdeles i en pandemi. Som vi har skrevet i tidligere skriv så gir dette en del føringer på hva
som kan gjøres i borettslagets regi. Vaktmesterne har frem til nå desinfisert kontaktflater som
håndtak på dører inngangspartier, ringetablå, trykkpaneler til heiser, og kontaktflater i vaskerier
etc. Jeanett Guneriussen fortsetter med dette en måned til.

KOMPRIMATORBIL
-

P.g.a. smittefare prøver vi en annen løsning for komprimatorbil denne gangen. Det har
kommet eget skriv om hvordan dette skal gjennomføres. Det vil bli gjennomført i uke 22.

VIS HENSYN
- Vi får også en del klager på støy til alle døgnets tider. Bo-reglene gjelder fremdeles. Det
skal være ro i leiligheten mellom kl. 23:00 og kl. 07:00. Oppussing og andre støyende
aktiviteter skal kun utføres mellom kl. 08:00 og kl.19:00 mandag – fredag. Lørdag fra kl.
09.00 – 18.00. Søn-, helligdager, julaften og nyttårsaften forbudt med støyende aktiviteter.
Det er også lov til å vise hensyn i disse dager med mange beboere med hjemmekontor.
Vi ønsker at beboerne har en dialog seg imellom for å finne gode løsninger hvis man har
utfordringer med støy.

GENRALFORSAMLING
Det vil bli gjennomført en digital Generalforsamling i borettslaget denne gangen, dette er
fordi vi må ha godkjent årsregnskap før utgangen av Juni. Det blir derfor gjennomført med
så få saker som mulig. Innkalling, årsrapport og regnskap blir sendt ut til alle beboere som
ved en ordinær generalforsamling. Digitale generalforsamlinger gjennomføres fra 7.- 15.
Juni, så alle får god tid til å gå igjennom papirene. Det stemmes på den digitale løsningen til
OBOS, vibbo.no. Det er også mulig å levere inn stemmesedler som følger med i heftet fra
Generalforsamling. Denne kan leveres i postkassen ved styrekontoret.

STYRE-/DRIFTSLEDERKONTORET
Kontoret gjenåpner i uke 22. Da blir det vanlig kontortid på tirsdager fra 15.00-17.00 hvor du kan
møte driftsleder. Vi legger da opp til at alle venter ute, med en beboer inne på kontoret av
gangen. Driftsleder er utilgjengelig fra 20.-22. Mai. Ved driftsrelaterte saker ta kontakt med
vaktmesterne på epost vaktmesterfagerholt@hotmail.com

Styret og driftsleder kan kontaktes på:
fagerholt@styrerommet.net
driftsleder.fb@gmail.com /mobil: 47681614 (ukedager 0700 – 1500)

