Beboerinformasjon nr:03, Juni 2016
1. Helse miljø og sikkerhet, HMS. (Fast spalte)
1.1. Lekeplasser er under befaring og sjekk.
1.2. Ny lekeplass utenfor Ankerveien 31-35 er endelig under oppføring. Ferdigstillelse er beregnet til midten av juli.
1.3. Styret ber beboere som har HMS spørsmål, oppdateringer eller ønske om å melde inn saker relatert til HMS, om
å ta kontakt med styret, eller sende e-post til: post@bodosjoenborettslag.no
1.4. Styret minner beboerne at ytterdøren SKAL være igjen. p.g.a. brann celler og brannforskriftene.
2. Lekeplass
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Ny lekeplass er under oppføring ved A31-35 Og vi ser fram til blant annet trampoliner - Til glede for
både liten og stor.
LPO Arkitekter og analysestudie
Det vises til avholdt Informasjonsmøte 15.6.2016 i forkant av generalforsamlingen. Analysearbeid med
LPO Arkitekter holder fram. Informasjon er lagt opp på vår web. Vi oppfordrer til å ta aktivt del i
utvikling av vårt borettslag! Vær tydelig overfor styret hvilken informasjon dere ser trenges. Styret ser
for seg å avholde ekstraordinær generalforsamling i september/oktober 2016. Da vil all informasjon
være tilgjengelig, herunder arkitektløsning med beskrivelse av form og funksjon, finansieringsløsning
(-er), hvordan dette gir seg utslag i fellesgjeld og husleie mm.
Avfall
Bodøsjøen brl har underground avfallssystem. Styret henstiller alle beboere om å være flinke til å
sortere. Det samme gjelder å holde disse rene. Når det gjelder matavfall - så anbefales det å benytte
2 poser gjennom sommeren. Gratis (ekstra) poser fås på Miljøtorget. Iris har informert oss om at
sorteringen ikke er god nok. Dette kan gi oss høyere renovasjons kostnader om vi ikke blir flinkere..
Vakt telefon sommeren 2016
4. Styret minner beboere at kontoret vil være stengt hele sommeren. Vakt Tlf: 48 02 56 50. kan
brukes for å oppnå kontakt, også for å hente maling/beis-olje til altaner og vinduer. Også
post@bodosjoenborettslag.no betjenes kontinuerlig.
Vis hensyn
Vi bor i et fellesskap og vi ber alle om å ta hensyn vedrørende røyking/støy på altaner samt grilling.
Det er kommet klage på at beboere mater småfugler på altanen. Det negative er at småfuglene griser
ut møbler og puter på altanene. Dette kan være vanskelig å få vekk. NB; styret henstiller til å bruke
sunn fornuft.
Parkeringsoblat
Parkeringsoblatene hentes ut innen 1. juli. Tor Bjørndal er kontaktperson på vegne av styret. Meld inn
via post@bodosjoenborettslag.no. Etter denne dato må alle biler som parkerer i området ha en slik
oblat.

Vennlig hilsen styret som ønsker alle en riktig god sommer.

Neste beboerinfo: August 2016
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