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STYRET
Det nye styret er i full gang og vil sørge for god
drift av borettslaget gjennom hele styreperioden.
Beboermøte planlegges til høsten hvor styret vil
informere om aktuelle saker, drift og prosjekter.

PROSJEKTER:
Tak over balkong toppetasje:
Påbegynte blokker ferdigstilles innen 8/7.
Stillas tas ned. Montering av tak på resterende
blokker starter opp 30/7.

GENERALFORSAMLINGEN
Se vedtakene i protokoll, som er delt ut til alle
leiligheter. Styret informerer om oppstart av
prosjekt rør- og våtrom, ny infrastruktur for
ladbare kjøretøy og innglassing av leilighet med
hage, når datoer er fastsatt.

Fasade:
Dato for oppstart er ikke avtalt.

GARASJEPLASS
Det ble vedtatt på generalforsamlingen at det
ikke er lov å oppbevare annet enn et kjøretøy på
garasjeplass. Det vil si at alle må fjerne dekk,
takboks og annet som står plassert. Frist innen
15. august 2018.

BRANNLUKENE - LAVBLOKKENE
Brannlukene skal til enhver tid være lukket. Hvis
de står åpne og det oppstår brann, vil luftingen
føre til kraftigere brann og den sprer seg raskere.

SOMMERSTIEN /LEKEPLASSER – utbedring
Leverandør har vært på befaring i hele
borettslaget og vil reparere skadene i løpet av
kort tid.
STORBAKKEN – bak F4 (DD 64-74)
«Masse» fra graving i forbindelse med nye
avfallsdunker er plassert bak blokk F 4. Planen er
å gjenbruke massen, tilføre mer og planere ut
storbakken. Dette arbeidet skal være ferdig i
løpet av august.
BLOMSTERKASSER UTENFOR BALKONG
Det er ikke tillatt å ha noe hengende over
brystningene. Må fjernes umiddelbart!
(Blomsterpotter, tepper til lufting mm.)

Nye avfallsdunker:
Monteringen avsluttes innen 27/7-2018
Søppelsjaktene vil bli plombert.

RØYKING PÅ BALKONG
Vi oppfordrer beboerne til å vise hensyn ved
røyking på balkong. Røyking kan være til stor
sjenanse for andre beboere.
SOMMERVIKARER
Borettslaget har avtale med 2 sommervikarer i
perioden 25/6 – 3/8
STYRE- /DRIFTSLEDERKONTORET
Kontoret vil være stengt i perioden 20/6 – 20/8.
Styret og driftsleder/vaktmester kan kontaktes :
fagerholt@styrerommet.net / mobil: 47679818
driftsleder.fb@gmail.com /mobil: 47681614
Følg styreleders blogg på hjemmesiden.
Styret ønsker alle beboere en god sommer!
Med vennlig hilsen
Styret

