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Påskehilsen
Siden siste nyhetsbrev har styret
gjennomført både beboermøte,
generalforsamling og styremøter. Her er
litt om de viktigste sakene som vi arbeider
med for tida.

Vaktmester
Gunnar Nibe skal avvikle ferie i påsken, og
i uke 16. (Fra 12.04 – 22.04).

Fra beboermøtet
Det ble avholdt beboermøte og
ekstraordinær generalforsamling 5. mars.
Det var godt oppmøte, og referat fra
generalforsamlingen skal være sendt ut /
delt ut til beboerne.

Dersom det skulle være saker som
vaktmester må følge opp i feriene, kan
Vinger Vaktmesterservice kontaktes på
telefon numrene:
63 95 61 00
95 13 45 38

Fra beboermøte har vi to presentasjoner
fra OBOS Prosjekt. Den ene om ENØK
rapporten, og den andre gjelder
Kostnadsrapporten. Dersom du ønsker
noe av dette tilsendt er det bare å ta
kontakt.

Det har vært en del henvendelser
vedrørende strøing på fellesområdene. I
varme perioder smelter det på veiene.
Mange har glatte adkomster til husene
sine. Dersom beboere har behov for sand
til eget inngangsparti, kan dere kontakte
vaktmester som kan kjøre ut dette. Fint
om dere stiller med egen bøtte for slik
sand.

Garantibefaring balkonger
Styret har siden siste nyhetsbrev gjort
avtale med Rambøll AS om registering av
balkonger med feil og mangler etter
rehabilitering i 2010. Representant fra
Rambøll vi gjennomføre en registering av
alle balkonger som det har vært utført
arbeider på i 2010 i løpet av uke 15, det vil
si i tidsrommet 8. til 12. april.
Det vil bli delt ut lapper i postkassene med
nærmere angivelse av tid for befaring.
Ordinær generalforsamling
Vi minner om dato for ordinær
generalforsamling som er satt til tirsdag
14. mai. Innkalling med møtested og tid vil
sendes ut tidlig i april.

Vi har i perioden engasjert Vinger
Vaktmesterservice.

Minner også om at gamle søppelrom vil bli
gjort rene så snart det er mildvær.
Neste styremøte
Styret planlegger nytt møte tirsdag 9. april.
Dersom du ønsker å treffe representant for
styret kan du møte opp på vaktmester
kontoret samme dato fra kl 17.00.

Styret ønsker alle beboere en riktig god
påske!

TH. 20.03.13

Dersom du ønsker saker behandlet på
generalforsamlingen ber vi om at du
melder inn disse sakene med frist
mandag 1. april.
Styreleder Tor Hojem
tor@torhojem.no
Mobil 454 22 918

