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Styremelding nr. 1-2017 – 2018
●

GENERALFORSAMLINGEN
Etter generalforsamlingen 29. Mai er styrets sammensetning slik:
Styreleder Arild Andersen KS 17
Nestleder Oscar Christoffersen KS 25
Sekretær Irene Engstad KS 37
Styremedlem Øyvind Pedersen KS 11
Styremedlem Tore Hansen KS 9
Varamedlem m/møteplikt Wenche Jønland KS 33
Varamedlem m/møteplikt Jan Røhne KS 43
Varamedlem Svanhild Johnsen KS 50
Varamedlem Bernt Vold KS 42
Valgkomiteen:
Fast medlem Per Christian Hasselgren KS 1
Fast medlem Merete Salvesen KS 18
Varamedlem Marit Aune KS 13
Varamedlem Elsa Jensen KS 21

●

SVEISING, BRANNFARLIG ARBEID I GARASJER
Styret har sett at det foregår sveising i garasje i borettslaget. Dette er meget brannfarlig og vi ønsker ikke å
tillate dette. Garasjene er bygget med et formål: å huse biler. De skal ikke brukes som verksted, lager eller
hobbyrom.

●

SØPPEL
Vi har fått mange henvendelser om at beboerne er lei at vi tar opp dette med setting av søppel mellom
søppelskurene og andre steder i borettslaget.
Vi ser beklageligvis at vi er nødt til å ta det opp igjen og igjen, da det fortsatt er noen som ikke har fått med
seg at det ikke skal settes søppel mellom søppelskurene, ved siden av container for elektrisk-/farlig avfall
eller andre steder på borettslagets områder.

●

MATING AV FUGLER / ROTTER
Dette er også et punkt vi har tatt opp tidligere. Vi ser at det settes ut / kastes ut mat til fuglene. Dette fører
til at det til slutt ender med at det er rottene som blir matet, og det er ikke en ønsket effekt.

●

NY HJEMMESIDE
Som mange sikkert har sett har vi endret hjemmesiden vår, og vi bruker nå en side som OBOS har laget.
Denne er for oss gratis i 5 år, og den er enklere å administrere. Vi har hatt litt oppstartproblemer, men vi
retter opp i dette fortløpende. Er det noe som er feil, noe som ønskes tillagt, send oss en mail, så ser vi hva vi
får til.

●

Styret ønsker alle en riktig god sommer.

