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Blokker – innvendig oppussing
Styret har avholdt avklaringsmøte med en entreprenør som har gitt pris på oppdraget.
Vi kommer tilbake med mer informasjon når entreprenør er valgt.

STYRET INFORMERER

Etablering av infrastruktur for ladestasjoner i garasjene
Det er oversendt dokumentasjon til firmaet Moe AS Rådgivende ingeniører v/Per Erik
Gärtner som skal bistå styret i dette prosjektet.

Mating av fugler både fra balkong og på bakkenivå
Det må ikke foregå mating av fugler fra balkonger eller på bakken.
Dette av hensyn til naboer under og dette trekker til seg rotter og mus til eiendommen.
Ref. våre husordensregler.

Grilling
Vi vil minne på hva som står i våre husordensregler om grilling:
Ved grilling på terrasser i blokk er det tillatt å bruke elektrisk grill og gassgrill. På
terrasser og hager tilhørende rekkehus, samt fellesareal er det også tillatt å bruke
kullgrill. Vi gjør oppmerksom på at det utvises stor varsomhet ved bruk av
kullgrill i disse tørre tider.

Oppussing av fellesrommet
Vi håper å få gjennomført oppussing av fellesrommet i løpet av sommeren.

Elektronisk kommunikasjon
Det ble på årets generalforsamling vedtatt at informasjon fra styret nå skal
videreformidles elektronisk. Dette vil si at vi har behov for epostadressene og
mobilnummer til alle andelseiere i borettslaget. Når informasjon fra styret foreligger, så
vil dette bli lagt ut på hjemmesiden og man får en tekstmelding om dette. De som
allerede har abonnert på nyheter på hjemmesiden får dette automatisk. OBOS holder på
å oppgradere systemet som benyttes, men foreløpig fungerer det på denne måten.
De som fortsatt ønsker informasjon lagt i postkassen, må gi styret skriftlig beskjed om
dette. Er du usikker på om styret har din epostadresse og mobilnummer, så send en
epost til sondrelindeberg@styrerommet.net.
Det vil spesielt i forbindelse med prosjektene som nå settes i gang, være behov for at
informasjon kommer raskt ut til alle. Dette vil da gjøres via hjemmesiden, eller ved
tekstmeldinger.

Ferie
Styret har ferie i juli måned og første styremøte etter ferien er 9. august. Ved akutt
vannskade ta kontakt med Rørleggervakta AS på telefon 23 12 65 50. Ved mistanke
om vannskade ta kontakt med Vannskade og Vedlikeholdsspesialisten AS på telefon
915 50 626.
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