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Generalforsamling 23. mai

For varmt vann

Generalforsamlingen avholdes 23. mai kl. 19 i
auditoriet på Bærum sykehus

Varmtvannet skal holde cirka 70 grader inne i
tanken, for å unngå bakterieproblemer m.m.

Saker til generalforsamlingen må sendes skriftlig
til styret på smk13-67@hotmail.com, med
beskrivelse av saken og forslag til vedtak.

Vannet som går ut til deg, skal holde maksimum 58
grader Celcius. I dag holder det nesten 70. Styret
vurderer nå utskifting av tanken, som har gått ut på
dato for mange år siden. Dette vil gi en tryggere og
mer energiøkonomisk løsning.

Frist for innsending av saker er 7. mai.

Sykkeltid – og puss eller kast
SMS varslesystem
Styret ønsker å innføre et SMS-varslingssystem for
borettslaget. Dette skal brukes for å varsle beboerne
ved akutte hendelser, som lekkasjer, strømstans og
liknende.

I sykkelboden står det noen gamle sykler som
kanskje er uten eier. Ta kontakt snarest med
vaktmester om du har en sykkel du ikke har brukt
på lenge, men fortsatt vil beholde, eller kaste.
Sykler som ikke har eier blir kastet/sendt til Mølla.

Parkeringsproblemer
Det hender enkelte parkerer slik at de tar opp to
plasser, fordi naboen ikke har bil, eller plassen står
ledig over lengre tid.
Dette er ikke uten videre helt greit, da det kan
hende naboen din får besøk og behøver plassen sin.
Vi respekt og parker innenfor din egen plass.
Dersom du ønsker å låne en plass som står ledig, må
du snakke med den som disponerer plassen først.
Avregistrerte biler bør fjernes
Styret oppfordrer de som har avregistrerte biler
stående i garasjen til å sterkt vurdere om bilen skal
tas i bruk eller sendes til opphugging (og innløsing
av vrakpant).

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

