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Styret ønsker alle beboere et godt nytt år! Takk
for samarbeidet i 2018. Det er en travel tid vi går
inn i med mange oppgaver og prosjekter.
Planlegger beboermøte i slutten av februar.
PROSJEKTER:
Fasade:
Prosjekt pågår. Foreløpig fram til juli 2019. Så
langt er det avdekket flere skader enn antatt, når
det er tatt prøver/måling av fuktighet bak vegg.
Styret venter på en rapport med
kostnadsoverslag
Avfall:
Prosjekt avsluttet. Styret ser at det er for liten
kapasitet på noen av avfallsstasjonene og at det
ikke kan kastes «glass og metall» på alle
stasjonene. Vi jobber for å finne en løsning.
Tak over balkong toppetasje:
Prosjekt avsluttet. Beboere i toppetasje lavblokk
kan kontakte styret hvis de ønsker å etterbestille
innglassing av balkong. Prisen blir høyere enn
førstegangsbestilling
Ny infrastruktur/ladestasjoner
Prosjekt avsluttet. Beboere som ønsker å
etterbestille ladeboks kan sende en skriftlig
henvende til styret. Prisen blir høyere enn
førstegangsbestilling
GJESTEPARKERING
Ny ordning fra 2/1-2019.
Brukernavn og passord er sendt alle beboere, og
skal ikke opplyses til beboere i nærliggende
boliger.
Nye skilt blir satt opp på gjesteparkeringene med
opplysninger om at det er parkering forbudt for:
 Beboere i nærliggende borettslag

 Taxi, firmabiler og store biler
All parkering må være innenfor oppmerket felt.
ELEKTRISK ARBEID
Ønsker du montering av sikringsskap,
stikkontakter, lys og lamper på balkong kan du
kontakte borettslagets elektriker på mobil: 920
80 906 eller tom@elektrikerlarsen.no
SØPPEL/AVFALL
Vi kan bli flinkere med kildesortering. Husk å
kaste avfall i riktig beholder. I beholder for papp
og papir skal det kun kastes papp og papir.
I beholder for restavfall skal alt annet avfall
kastes etter at det er sortert i pose:
 Grønn – matavfall
 Blå – plast
 Vanlig pose – restavfall
Takk for at du ikke hensetter søppel/avfall
utenfor dunkene når de er fulle, men finner
beholder annet sted i borettslaget som har
kapisitet. Søppel/avfall utenfor beholder
tiltrekker seg rotter og fugler.
GENERALFORSAMLING 2019
Mandag 20/5-2019 kl. 18.30 i Haugerud kirke.
Styret og driftsleder/vaktmester kan kontaktes :
fagerholt@styrerommet.net /mobil: 47679818
driftsleder.fb@gmail.com /mobil: 47681614
For mer informasjon:
 Hjemmesiden
 Styreleders blogg
 Facebook
Med vennlig hilsen
Styret

