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Styret ønsker alle beboere en riktig god høst!
Invitasjon til beboermøte i slutten av oktober
settes i oppslagstavlene.
STORBAKKEN – bak F4 (DD 64-74)
Utbedring av Storbakken er snart ferdig.
PROSJEKTER:
Kildesortering – nye avfallsdunker
Nytt avfallsanlegg er tatt i bruk og vi ber alle
beboere være flinke til å kaste søppel i riktig
avfallsdunk.
 Grønn pose – matavfall
 Blå pose – plast
 Avfallspose/vanlig bærepose – restavfall
Beboere som hensetter søppel blir fakturert for
inntil kr 3000,-

GJESTEPARKERING
Styret har hatt møte med Smart Security for å
finne en bedre løsning for gjesteparkering.
Gjelder for gjester og beboere med
parkeringsdispensasjoner. Mer informasjon gis på
beboermøte i oktober.
TILBUD TIL BEBOERNE - elektrisk
Det vil sendes tilbud om montering av
sikringsskap, stikkontakter, lys og lamper på
balkong, fra borettslagets elektriker.
GARASJEPLASS - OPPBEVARING
På generalforsamlingen mai 2018 ble
husordensregel nr. 15 punkt 8 vedtatt:

Tak over balkong toppetasje:
Kun 4 blokker gjenstår. Planlagt sluttdato for
prosjektet er 15/11-2018

«I garasjeanleggene er det kun anledning til å
parkere ett kjøretøy. Det er ikke anledning til
å oppbevare bildekk, takgrind/takboks etc.
Enhver er ansvarlig for å holde sin
garasjeplass ren og ryddig. Garasjeanleggene
skal holdes låst».

Fasade:
Prosjektet starter denne uken i DD 100. Det vil
forekommende en del støy i forbindelse med
arbeidet.

Alle beboere må rydde sin garasjeplass innen
15. oktober 2018.
Det som er hensatt etter frist vil bli kastet uten
forvarsel.

Ny infrastruktur
Prosjektet starter om ca. 14 dager. Nytt anlegg
monteres i alle garasjeanlegg. Ladeboks for
kjøretøy monteres etter mottatt bestilling.

Styret og driftsleder/vaktmester kan kontaktes :
fagerholt@styrerommet.net /mobil: 47679818
driftsleder.fb@gmail.com /mobil: 47681614

RØYKING PÅ BALKONG
Styret har mottatt henvendelser om røyking/hasj
på balkong. Vi ber om at det vises hensyn.
I de tilfeller hvor styret informeres om røyking av
hasj blir politiet kontaktet.

For mer informasjon:
 Hjemmesiden
 Styreleders blogg
 Facebook
Med vennlig hilsen
Styret
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