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INFORMASJON FRA STYRET – FEBRUAR ’13
Generalforsamling
Årets generalforsamling vil bli avholdt 22. mai kl 18:00. Merk av datoen i
kalenderen din. Vi kommer senere til å bekjentgjøre frist for å levere inn forslag
og hvor generalforsamlingen skal være.

Når brannalarmen går
Er det en reell brann, ringer du 110 eller trykker inn en nødmelder. Er det falsk
alarm, avstiller du alarmen og gir umiddelbart beskjed til styret. Vi er nødt til å
ta ned igjen røykluka i den øverste etasjen i blokka for å unngå vannskader.

Ny påminnelse: Ikke slipp inn uvedkommende!
Det er til stadighet selgere og «tiggere» i oppgangene. Hold ytterdørene til
blokkene låst og IKKE slipp inn uvedkommende som ringer på eller prøver å
komme seg inn i oppgangen. Det gjelder også de som går med reklame eller
for lotterier/innsamlinger. Avisbud og postbud har egen nøkkel.

Avfall
Det har vært mye hensatt avfall ved siden av avfallspunktene den siste tiden.
Ikke bruk store poser eller sekker som ikke går oppi – gjør du det må du kjøre
avfallet til Haraldrud Gjenbruksstasjon. Det har flere ganger sett fullt ut i
avfallspunktene, men vist seg å være mye ledig plass om man dytter litt på
innholdet! Vi minner også om at det er avfallspunkter både øverst og nederst i
borettslaget…og vil takke dere som hjelper til med å rydde!

Husk å gi styret beskjed!
Styret skal ha beskjed om du leier ut garasjeplassen din. Du må ikke sende noen
søknad, kun melde fra hvem du har leid ut til. Vi minner om at det KUN er lov å
leie ut til andre som bor i borettslaget.

Neste styremøte
Neste styremøte er 12. mars. Saker som du vil ha behandlet, må være styret i
hende en uke før.
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