Beboerinformasjon nr:11, November 2015
1. Helse miljø og sikkerhet, HMS. (Fast spalte)
1.1. Lekeplasser er under befaring og sjekk.
1.2. 2 lysmaster oppe ved ny parkeringsplass virker ikke. Disse blir reparert. Utebelysningen skal ellers være i orden.
Kupler er skiftet, kabler er reparert.
1.3. Styret har kjøpt inn isfjerning som beboere kan hente på mandagsvakten i A2. Dette er et produkt som ikke er
så aggressiv mot tre, betong og jern.
1.4. Brannslukkingsapparater er nå sjekket i vårt borettslag. Noen som ikke har fått sjekket sitt apparat, send e post.
1.5. Styret minner beboere om å kontrollere brannvarsler, nå som det nærmer seg jul.
1.6. Styret ber beboere som har HMS spørsmål, oppdateringer eller ønske om å melde inn saker relatert til HMS, om
å ta kontakt med styret.
1.7. Styret minner beboerne om at ytterdøren SKAL være igjen.
1.8. Det er i flere leiligheter konstatert at dørpumpen til leiligheter ikke er montert opp. Disse skal være på plass
p.g.a. brannceller og forskriftene.

2. Styret minner beboere om at firmabiler ikke skal parkeres på indre område. Firmabiler skal parkeres oppe ved ny
garasjer. Dette jamfør tidligere generalforsamlingsvedtak.
3. Nå er brøytestikker kommet opp og mange barn synes det er gøy å leke med disse. Hjelp oss med å holde stikkene
på plass.
4. 3.11.2015 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling. Styret er fornøyd med svært høy beboerdeltagelse. På
møtet deltok Rambøll AS (2 personer) BBL Prosjekt v/ Roger Tverbakk, BBL regnskap v/ Arnfinn Hansen. Styret tar
sikte på at endelig beslutning kan gjøres i ordinær generalforsamling i juni 2016.
5. Styret minner oss alle om å hjelpe hverandre på vintertid. Det er ikke alle som kan rydde snø, eller har helse til dette.
Som fellesskap er det vår plikt å holde våre egne inngangspartier ryddet for snø.
HJELP HVERANDRE
6. Nå som snøen kommer er det på sin plass å minne beboere om å hjelpe til med å få snøen ut i felles brøyteområde.
Dette fordi på vinterstid mister vi ca. 15-20 parkeringsplasser p.g.a. at vi bare koster av bilene. Brøytefirma (Geir
Kristoffersen AS) må flere ganger pr. dag tilbake for å brøyte etter hvert som biler fjernes. Dette er også et svært
fordyrende ledd på budsjettet.
7. Hagelaget har i høst satt ned blomsterløk på forskjellige plasser i borettslaget.
8. Kjellerstua blir ofte brukt og det setter vi pris på. Vi minner om at bestilling må gjøres i god tid. Hege i styret
koordinerer dette; 97755716
9. Styret minner beboere om at det ikke er anledning å parkere hengere, bobiler og lignende på borettslagets plasser,
foruten de plasser som er leid ut. Dette jamfør tidligere generalforsamlingsvedtak.
10. Oblatparkering innføres snarest. Styret arbeider med detaljene. Nærmere informasjon kommer som eget skriv.

Da benytter vi anledningen til å ønske alle en riktig god jul!
Mvh styret
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