Informasjon til beboerne

Nr. 1 januar 2012

GODT NYTT ÅR!
Styret
har inngått avtale med G4S tilsvarende den vi har med Securitas nå. Avtalen trer i kraft den 7.
april, og du vil få mer info vedr. praktiske ting når vi nærmer oss datoen, bl.a. telefonnummer
til bomiljøvakt. Endringen skyldes generell misnøye med Securitas gjennom lengre tid, samt
pris. Det vi betaler fast vil bli redusert med omtrent 2/3, mens prisen for innlåsing og reaksjon
på husbråk vil stige.
Vi har også inngått avtale med Multiconsult vedr. terrasser som lekker i Digranesveien. I den
forbindelse ber vi om samarbeid fra berørte beboere. Styret er ansvarlig for at vi har et
forsvarlig vedlikehold av bygningsmassen vår. For å forvalte ansvaret på en skikkelig måte,
må vi ha adgang til problemområder.
Generalforsamlingen 2012
Sett av den 21. mars. I tillegg til de vanlige sakene vil vi behandle vår TV avtale med
Rønning, altså de som formidler Canal Digital. Vi har fått tilbud på kollektiv avtale med
Rønning/ Canal Digital og et tilbud fra Lyses Altibox. Detaljer kommer etter hvert. Som vi
har skrevet før så bør du ikke kjøpe Canal Digitals dekoder nå.
Dugnad
Sett av mandag den 14. mai til dugnaden. Vi håper på like godt fremmøte som i fjor!
Nyenga
Styret mener at dette er et prosjekt som er verdt å støtte. Skal du bruke penger på veldedighet
i år, så bruk dem på Nyenga. Les om prosjektet på www.nyenga.no et prosjekt som ikke har
unødvendige byråkratiske omveier, men pengene går rett inn i prosjektet. Her hjelpes
foreldreløse barn i Uganda. Kto. 8580.12.18089.
Opprydding i kjellere
Vi ser at ting igjen hoper seg opp. Du må sørge for at det du ikke har plass til i din kjellerbod,
kastes, selges eller flyttes ut fra fellesområdene. Fellesområdene er alt som ikke er boder, men
leiligheter, ganger, trapperom etc. Vi tar en ny kikk om 14 dagers tid.
Vikeplikt
Husk at du har vikeplikt når du kjører ut fra den store parkeringsplassen. Du kommer da inn
på offentlig vei fra privat parkeringsplass/utkjørsel og har vikeplikt for alt!
Styret
Husk å slå av lyset i gangen etter deg når det er hensiktsmessig.
Oppbevar denne informasjonen i en egen mappe som kan følge med leiligheten dersom du selger den.
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