Beboerinformasjon nr:01, Januar 2016

1. Plastavfall

Fra 1.2.2017 avvikler Iris ordningen med container for plastavfall. Etter et møte med Iris, er vi blitt
enige om å sette opp en bod til plastavfall der containeren står. Boden vil ha innkaståpninger, slik
som på containeren. Iris vil hente plastavfall hver 14. dag.

2. Skoging mot Bodøsjøveien.

Som de fleste har fått med seg, er det blitt skoget mellom Bodøsjøveien og Ankerv. 1 - 7 og
Ankerveien 2. Bakgrunnen for dette, er at Boligbyggelaget ba om å få fjerne noen av trærne for å
bedre utsikten for beboerne i den nye blokka på oversiden av veien. Boligbyggelaget skal i
forbindelse med rehabilitering se på dette området i en helhetlig sammenheng, slik at området skal
bli ryddig og forhåpentligvis penere.
Beklageligvis ble det saget ned mye mer enn de skulle og i full fart. Vi vil etter dette arbeide sterkt for
å få opp en skjermvegg mot Bodøsjøveien. Vi mener denne vil bli et bedre vern mot støy, støv og
innsyn.

3. Rehabiliteringsprosjektet – forestående ekstraordinær generalforsamling
Vi viser til pågående forprosjekt etter generalforsamlingens fullmakt fra 3.11.2015. Styret har nå fått
gjort en rekke avklaringer siden siste beboermøte (22.9.2016). Blant annet er det avholdt et viktig
møte med Bodø kommune (plan- og bygningsetaten) 15. november som fjernet mye av usikkerheten
i prosjektet.
Styret fikk også mange viktige svar på de spørsmålene som vi alle har hatt i denne prosessen og det
har bidratt til at vi nå forbereder en ekstraordinær generalforsamling 10.1.2017. kl. 20.00.
Egen innkalling med saksfremlegg sendes ut. Vi ser fram til å få drøfte situasjonen videre med alle
andelseierne.
For nye beboere og/eller andre interesserte, viser vi til informasjon på www.bodøsjøenborettslag.no
under «Prosjekt lavenergi.» Det anbefales at alle setter seg godt inn det som ligger der.

4. Brøyting
Geir Kristoffersen vil også denne vinteren brøyte og strø på borettslagets område.
Vi ber beboerne flytte på bilene så langt det er mulig når det brøytes, for å lette brøytingen og gi
bedre brøyting.
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5. Skoging på borettslagets område
Vi har så smått startet arbeidet med å tynne ut skogen mellom blokkene og sjøen. Dette for å bedre
utsikten og rydde opp i villniset. For å hindre at utgiftene til dette blir for store, vil Ulf Nilsen i styret
ta dette arbeidet innimellom andre gjøremål i borettslaget. Har dere innspill til områder som trenger
opprydding, ta kontakt via post@bodosjoenborettslag.no

6. Snømåking
Når det nå går mot vinter, ber vi beboerne måke og strø fra egen inngang og ut til veien for å hindre
fall og skader. Snømåkingen bør gå på omgang blant beboerne i hver oppgang. De som mangler
koster og/eller skuffe – ta kontakt med mandagsvakta!

7. Grønne parkeringsoblater
Det er nå bare noen få som ikke har hentet sine grønne oblater. Disse er merket med
leilighetsnummer og skal følge leiligheten. Det vil bli en ny omgang med utdeling av oblater for de
som har mer enn en bil. Vi forutsetter at de som har garasje benytter denne til en bil.

8. Bolig appen
Den nye appen for medlemmer av Bodø Boligbyggerlag gir medlemmene rask
tilgang til informasjon om boliger og medlemsfordeler.
BBL er tilknyttet «Boligbyggelagenes Medlemsfordeler», og som medlem får du
tilgang til medlemsfordeler i hele landet. Til sammen kan du få gode tilbud i
over 500 butikker i hele landet.
Funksjoner:
• Ditt Medlemskort • Ta ut bonus • Oversikt over bonustransaksjoner
• Endre informasjon i Min side • Oversikt over medlemsfordelene • Kart med butikker hvor du får
medlemstilbud •
• Oversikt over boliger på forkjøpsrett • Informasjon om nye boligprosjekter • Boliger til leie
• Nyttige verktøy fra Penger.no • Lånekalkulator
• Rente sammenligner • Guide til boligkjøp • Kontaktinformasjon til boligbyggelaget.
Link for å laste ned denne appen er:
http://www.apppicker.com/apps/1080923077/bod-bbl-medlemsappen

Styret ønsker dere en
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