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Generalforsamling 2017
Vedr. parkering på den store parkeringsplassen.
Styret henstiller til de som er friske og spreke til å parkere nær lavblokkene slik at eldre, evt. de
med lettere bevegelsesproblemer, kan parkere nær høyblokkene.
Fugleskremslene
Det viser seg at effekten er begrenset. Vi vil se på andre remedier før neste hekkesesong.
Dugnaden
var også i år godt besøkt til tross for at det var varslet dårlig vær. Vi fikk godt vær! Det er spesielt
hyggelig å se at beboere som ikke kan delta, møtte opp med kaker og kaffe. Strålende! Tusen takk
for flott innsats for fellesskapet.
Ny gressklipper
Du har muligens lagt merke til den og vaktmesteren som er på tur med en gul maskin. Vi har noen
bratte partier som er utfordrende for vanlig motorisert klipper. Av HMS årsaker har styret bestemt
at det skulle kjøpes inn fjernstyrt klipper. For undertegnede ser det ut til å ha vært en suksess.
Klipperen klatrer i 40 graders vinkel og tar de bratteste partiene.
Utbytte fra Gjensidige
var i år på hele kr. 84 000,-. Styret er glade for det, men mener allikevel at premien er for høy. Vi
jobber med dette.
Generalforsamling i BATE
Styret har den generelle holdning at vi driver forretning, altså at vi stadig kikker rundt oss etter
mulighetene for å spare penger. Vi kan ikke underslå at i dette ligger også de tjenester vi får fra
BATE. På generalforsamlingen til BATE den 23. fremkom at det var borettslag som gikk ut av
Bate fordi det ble for kostbart. Vi merker oss det i den videre prosessen. Det vil kunne bli en sak
for generalforsamlingen hos oss neste år. Dersom det i protokollen fra BATE sin generalforsamling framkommer informasjon som kan være av interesse for beboerne, vil det komme i
Informasjon til beboerne.
Det framkom også at Bate vil inngå rabattavtale med firma som forhandler solcellepaneler. Styret
har så vidt nevnt dette moment i sin årsrapport, og forfølger saken. Det kan være noe for oss med
så stor takflate.
Reptiler hos oss
Styret vil diskutere i hvilken grad det skal bli tillatt hos oss. Evt. regler vil bli informert om.
Sommeren kommer
før eller siden. Husk å ta hensyn til dine naboer. Støy fra balkonger og terrasser bærer langt hos
oss. Naboen har kanskje sin egen musikk, og vil helst ikke høre din selv om du synes den er fin.
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