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Generalforsamling fortsatt planlagt 22. 

april. 

Foreløpig holder vi på dato for generalforsamling 22. 

april.  

USBL ønsker at ingen årsmøter avholdes før påske. 

De skriver til oss:  

«Vi anbefaler at man følger helsemyndighetenes 

anbefalinger. Her vil det være retningslinjer gitt av 

den enkelte kommune, og eventuelt instrukser som 

gis fra statlig hold som vil avgjøre. 

 

NBBL undersøker med departementet om det er 

mulig å utsette fristene for å avholde 

årsmøter/generalforsamling, samt for å levere 

regnskapsopplysninger til Brønnøysundregistrene.» 

Styret kommer med mer informasjon når vi vet mer. 

Dette betyr at du kan sende oss forslag på saker du 

ønsker tatt opp på generalforsamlingen per e-post til 

styret@helgerudterrasse.no.    

Frister for innsending med mer kommer i formell 

innkalling om få dager. 

Sykler og leker i korridorer 

Husk at det ikke skal oppbevares sykler og leker i 

trappeoppganger og under trappa i 1. etasje i 

blokkene.  

Brannkontrollen som nettopp var her, ber oss også 

om å sikre at det ikke står skostativ og liknende ute i 

oppgangen/avsatsen.  

Dersom det oppstår en brann, må det være fri vei 

til utgangen. 

Takk for at du bidrar til vår alles sikkerhet. 

 

 

 

 

Rehabiliteringsprosjektet går omtrent som 

normalt 

Med et par unntak, der danske arbeidere er i 

karantene, vil arbeidet gå som normalt. Det kan 

oppstå forsinkelser hos leverandører av 

dører/vinduer, men dette vet vi ikke ennå. 

Eventuell (gjensidig) smittefare ved montering av 

inngangsdørene og vinduer/verandadører, er 

minimal, så lenge du holder deg på litt avstand. 

Entreprenøren har innført egne tiltak for å hindre at 

de ansatte ikke smitter eller smittes. 

Hold deg oppdatert om koronaviruset 

Følge med på helsenorge.no/koronavirus, for å få 

oppdaterte råd om hva du kan og bør gjøre selv. Du 

kan også ringe 8155 5015, dersom du lurer på noe 

om koronavirusepidemien. 

 

Har vi oppdatert informasjon om deg? 

Gå inn på USBL-portalen: 

id.bbl.no/host/core/login og sjekk at du står 

oppført med riktig mobilnummer og e-postadresse. 

Styret vil sikre at vi har muligheten til å nå alle, ved å 

ta i bruk sms-varsling når vi har nyheter, slik at du 

etter hvert kan bruke våre internettsider til å få 

nyhetsbrevene. Dette sikrer at vi når alle, selv om du 

for eksempel ikke kan sjekke postkassen din ved 

påvist koronasmitte, eller styret på samme måte 

forhindres i å dele ut nyhetsbrev. 
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El-billading: Systemet monteres fra 

mandag 23. mars 

Lefdal elektro startet opp monteringen av el-

billadesystemet mandag 23. mars. 

Du vil få beskjed dersom og når dette påvirker din 

tilgang til å kjøre ut og inn av garasjen 

 

Kontakt styret 

Spørsmål eller kommentarer? Kontakt oss enten ved 

å bruke: 

• postkassen utenfor styrerommet,  

• e-post: styret@helgerudterrasse.no, eller  

• snakk med oss direkte.  

Bruk også gjerne våre internettsider: 

http://helgerudterrasse.no,  

Med vennlig hilsen styret 
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