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Styremelding nr. 7-2015 – 2016

● GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen 2016 er berammet til 30.Mai 2016, kl.: 1800 i
Østre Aker Menighetshus Ulvenveien 110. (Det kommer formell innkalling med regnskap etc. senere.)
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest: 15. April 2016
Forslag kan legges i styrets postkasse i Karl Staaffs vei 6.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, er det
ønskelig at
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
- forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.
Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/telefon/e-post), for eventuelle
spørsmål/avklaringer i forbindelse med forslaget.

● VALGKOMITEEN
Følgende medlemmer av styret er på valg:
Styreleder Arild Andersen
Sekretær Irene Engstad
Styremedlem Oscar Christoffersen
Alle varamedlemmene:
Wenche Jønland
Tore Hansen
Svanhild Johansen
Damir Cvetojevic (Flyttet)
Valgkomiteen består av:
Per Christian Hasselgren KS 1 e-mail: pc@getmail.no
Merete Salvesen KS 18
Varamedlemmer:
Hans Henrik Helfjord KS 33
Tore Israelsen KS 18
Forslag til nye styremedlemmer kan sendes på E-mail til pc@getmail.no
eller legges i lukket konvolutt, merket «Valgkomiteen», i styrets postkasse i KS 6, så vil vi sørge for at
valgkomiteen får disse.
●

DØR INN TIL KS 6 (Oppgangen til vaskeriet).
Det er nå satt inn inngangskontroll på denne døren slik at den er låst mellom kl. 1700 og 0700. Den kan
åpnes med vaskeribrikken mellom kl. 1700 og 2200, på samme måte som inngangsdøren til vaskeriet.

●

ORDENSREGLER

Styret minner om at borettslaget har et sett ordensregler som alle skal følge. Disse inneholder også krav om
begrensning av støy både i forskjellige tidsrom og generelt.
Her tenker vi spesielt på oppussing og støy i forbindelse med dette. I tillegg er det mange som spiller høy
musikk i forbindelse med fester og ellers. Tenk på naboene!
Det er en generell regel om at leiligheten skal brukes på en slik måte at det ikke sjenerer andre.
●

MATING AV FUGLER/ROTTER
vi ser at enkelte beboere mater fugler ved å kaste ut mat fra balkonger og vinduer. Vi ber om at dette
opphører, da det ikke bare er fuglene som nyter godt av dette. Rottene koser seg også med den maten, og vi
ønsker ikke at disse skal ha ekstra mat og formere seg. Vennligst se til at dette opphører.

●

RADONBOKSENE
Vi er nå kommet til slutten av måleperioden for Radon, og vil at boksene leveres inn, innen 15. April.
Det er satt opp en eske utenfor inngangen til vaktmesterkontoret i KS 6, og vi ber om at alle Radonboksene
blir lagt i denne esken, slik at vi kan få dem analysert, og få et resultat av målingene.

●

SØPPEL/PAPIR
Som de fleste antakelig har lagt merke til, ligger det ofte søppel og papp/papir etter at renovasjonsfirmaet
har tømt våre beholdere. Dette skyldes i stor grad at det er fylt for mye i beholderne, og at dette faller av når
de tas ut. Renovasjonsfirmaet plukker ikke opp dette.
Vi ber derfor beboerne om å se inn i lukene før det kastes avfall / papir, og se til at disse ikke overfylles. Er
det mye i en luke, prøv en luke ved siden av, så kanskje vi slipper søppel og rot i kvartalene.
Styret

