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Generalforsamling 2011 
Referat vil komme etter hvert. 
Valg ble gjennomført slik det var innstilt fra valgkomiteen. Ulf. H. Nome ble valgt inn som 
varamann etter Hans Georg Knutsvik. Styret takker Hans Georg for innsatsen. 
Styret ble pålagt av generalforsamlingen å utrede kostnadene ved installering av 
bevegelsessensorer for lysbrytere i fellesområder i høyblokkene, inkl. stipulerte 
vedlikeholdskostnader, slik at vi kan fremlegge tall for gen.fors. 2012. 
 
Ordensregler 
Disse blir nå modifisert uten store endringer. Vi minner om at parabolantenner ikke uten 
videre er tillatt, og at en leilighet kun disponerer max 2 parkeringsplasser. Reglene vil 
bli lagt ut på web`en. Dersom du vil ha kopi i postkassen, så gir du beskjed til Per Gram via 
SMS eller tlf 92228123. Mer info følger etterhvert. 
 
Dugnad 
Dagen for dugnad blir den 5. mai fra kl 17 og utover. Vi bestiller som vanlig pent vær. Det 
blir grilling i etterkant. 
 
Brann i boligblokk 
48 leiligheter i en boligblokk i Bærum står i brann når dette skrives. Brannen har spredd seg 
via taket til alle leilighetene i 4. etasje. Blokken har slått sprekker og må kanskje 
kondemneres. Dette gir styret anledning til å minne om din egen brannsikkerhet. Sett deg inn i 
rømningsveiene i høyblokkene, og sørg for å sjekke at ikke noe stenger for rømningslukene 
på altanen din. Ser du noe som stenger for rømningsveiene generelt, også i kjeller, så må du gi 
beskjed til vaktmester eller styret. For tiden er gjeldende krav at du har håndholdt 
brannslukker av 6 kilos typen i leiligheten din. Styret anbefaler skumapparat. Den kan 
suppleres med mindre typer apparater. 
 
Konteineren 
Pappesker skal i papiravfallet. Avfall hensettes ved konteineren av våre beboere som ikke 
gidder å be vaktmester om koden til låsen. Skjerpings folkens! 
 
Aktivitetsdag den 31. 
Vi minner om denne hvor det blir diverse aktiviteter i området.  
 
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. 


