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Generalforsamling 23. mai kl. 19-21 

Vi kommer tilbake med mer informasjon om frist 
for innsending av saker med mer senere. 

Sted blir som vanlig auditoriet på Bærum sykehus. 

Søppelkonteinerne – oppdatering 

På grunn av kommunens avslag på vårt første 
forslag til plassering, ble arbeidet utsatt. Vårt nye 
forslag skulle ha blitt behandlet i begynnelsen av 
februar, men dét gjorde de ikke. Styret purret 
mandag denne uka og fikk samme dag beskjed om 
at vår sak har høy prioritet. Vi har derfor tro på å få 
dette ferdig om ikke alt for lenge. 

Betongrehabilitering 

Kravspesifikasjonen for utføring av rehabilitering av 
betongkonstruksjonen i blokkene/garasjen er nå 
ferdig, og flere firmaer har meldt sin interesse for å 
utføre arbeidet. Befaring ble gjennomført 20. 
februar. Vi regner med at arbeidet starter opp etter 
påske. 

Busker og trær må bort fra verandakassene 
Firmaene som var på befaring ga beskjed om at 
større busker og trær på verandaene må fjernes. Når 
stillasene settes opp, vil de også legge et beskyttende 
dekke over verandakassene. 

Flislagt veranda? 
Har du fliser på verandagolvet, blir dette fjernet. 
Dersom du legger fliser på nytt, vil ikke garantien 
fra rehabiliteringsfirmaet gjelde, så vær så vennlig å 
ikke gjør det. 

 

 

 

 

Rengjøring ventilasjonsvifter i blokkene i mai 

De er fulle av fett og ble ikke skikkelig rengjort sist. 
Nå tar vi en skikkelig runde, og har etter 
anbudsrunden valgt PowerClean til å utføre 
arbeidet, som vil foregå over tre dager, 12. 15. og 
16. mai. 

Dersom du ikke er hjemme på dagtid disse dagene, 
ber vi deg gi et sett nøkler til vaktmesteren, så 
arbeiderne kan komme til på kjøkken/bad. Husk å 
merke nøklene med navn/adresse, så det blir lettere 
å finne rett nøkkel – og å få levert de tilbake.  

Dugnad 13. mai 

Vårens dugnad er satt til lørdag 13. mai kl. 11-15. 

Oversikt over oppgaver blir satt opp i forkant. Kan 
du ikke klippe, rake, feie, bære, kan du kanskje bake 
en kake eller hjelpe til med kaffe- og pølsekoking? 

Vi skal blant annet ta en større opprydding av 
busker og kratt bak blokkene. 

Det blir innleid avfallskonteiner for normalt avfall – 
IKKE oppussingsmaterialer.  

Sykkelskuret er straks ferdig 

Vi takker dugnadsgjengen som har gjort en 
kjempeflott jobb. 

Skal du pusse opp? 

Når man pusser opp, kan det bli en del bråk 
Husk husordensreglene og sette gjerne opp 
varsel på forhånd, så naboene dine er 
forberedt. En del av oss arbeider skift, og kan 
ha behov for å få sove på dagtid enkelte 
ganger. 
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Madrasser kan ikke kastes i søpla 

Noen setter fra seg madrasser og annet i 
søppelboden. Dette er ting renholdfolka ikke tar 
med seg, og borettslaget må selv betale for å få det 
kastet på ISI. Vær så vennlig å sørg for å få slik 
kastet selv – ikke skyv problemet over på 
fellesskapet. 

Bytte stoppekraner? 

Styret har nå fått en oversikt over hvor mange som 
bør skifte ut stoppekranene sine. Dette er en 
kostnad den enkelte beboer må ta, men styret har 
bedt om å få et tilbud på utskifting av stoppekraner 
i ett, slik at det skal bli billigere enn om man bestiller 
selv. Vi kommer tilbake med mer informasjon. 

Skriblerier på skitne biler 

Noen har moret seg med å tegne og skrive på noen 
av bilene som står langtidsparkert i garasjen. Dette 
er selvsagt en uting. Har du litt større barn i huset, 
kan det være på sin plass å ta opp dette med dem, så 
de ikke henger seg på den eller de som har gjort 
dette. 

Gjesteparkeringskort oppdatering 

Vi er tomme for lånekort og må bestille nye. Det ser 
ut som om en del har mistet noen av kortene sine 
og noen glemmer også å levere tilbake lånekort. 
Borettslaget må betale for produksjon av slike 
parkeringskort og har vedtatt en ny ordning: 

Ved neste tildeling av oppdaterte kort, vil alle 
husstander få tre kort hver. Ekstra kort kjøpes hos 
vaktmester. Ordningen med lånekort opphører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt styret 

Har du spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å 
kontakte oss. Bruk postkassen utenfor styrerommet, 
e-post smk13-67@hotmail.com , eller snakk med 
oss direkte.  

Vi arbeider sammen for felleskapets beste. 

Bruk også gjerne våre internettsider: 
http://helgerudterrasse.no, hvor du finner god og 
viktig informasjon for deg som beboer.  

Med vennlig hilsen styret 
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