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STYRET MINNER OM GENERALFORSAMLINGEN I
HAUGERUD KIRKE:
MANDAG 14. MAI 2018 Kl.18.30
• Innkallingen deles ut til alle andelseiere
mandag 30.04.2018 (14 dager før)
• Spørsmål til innkallingen rettes til styrets
vakttelefon 47689818 eller
fagerholt@styrerommet.net
• Alle andelseiere skal registreres og det blir
utdelt en stemmeseddel pr leilighet.
• Har du ikke anledning til å delta kan du gi
fullmakt til en annen. Fullmakten må være
utfylt på forhånd.
• Dørene åpner kl. 17.30 og stenger kl. 18.30.
• Styret forventer stort frammøte og vi ber om
at dere møter i god tid.
• Kaffeservering fra kl. 17.30 – 18.15.

GARASJEFEIING ER PLANLAGT
Sjekk når det skal feies i din garasje og flytt bilen
ut på gjesteparkeringen, slik at den ikke står til
hinder for arbeidet. Er du i tvil hvilken garasje du
står parkert i, se skilt på venstre side ved
innkjøring til garasjen.
NYE AVFALLSDUNKER
Ankommet borettslaget og plassert utenfor
garasjehus 2. Arbeidet starter onsdag 02.05.2018
og er forventet ferdig i begynnelsen av juli 2018.
Når arbeidet er ferdig i hele borettslaget stenges
alle søppelsjakter og søppelhus. Nye dunker
benyttes.
HUNDEBÆSJ
Styret har mottatt flere klager på hundebæsj som
ligger rundt i borettslaget. Vi ber alle hundeeiere
forholde seg til husordensreglene som omfatter
dyrehold, punkt 4: Alle ekskrementer skal
fjernes. Hundeeiere som ikke forholder seg til
dette, vil få varsel om brudd på
husordensregelene.
PROSJEKT – TAK OVER BALKONG TOPPETASJE
LAVBLOKK.
Det er ikke tillatt å gå ut på stillaset. Dette gjelder
hele døgnet og andelseiere i alle etasjer, ikke
bare toppetasjene.

RUSKEN
Håper at vi sammen kan bidra til å få det pent og
rydding i borettslaget - delta på Rusken!
• G - tunet - onsdag 02.05.2018
• F - tunet - torsdag 03.05.2018
• D - tunet - mandag 07.05.2018
• E - tunet - tirsdag 08.05.2018

Henvendelser til styret/driftsleder:
fagerholt@styrerommet.net / mobil: 47679818
driftsleder.fb@gmail.com /mobil: 47681614
Med vennlig hilsen
Styret

