HELGERUD TERRASSE borettslag
– det trivelige borettslaget!
Fra styret: styret@helgerudterrasse.no

Oppdatér informasjon om deg på «Min side»
Sjekk at du står oppført med riktig mobilnummer og
e-postadresse på USBL-portalen:
minside.bbl.no/USBL/
Styret vil sikre at vi har muligheten til å nå alle, ved å
ta i bruk sms-varsling når vi har nyheter, og sende epost.
Rehabilitering av kulverter
Dugnadsgjengen har fjernet jorden fra den ene

kulverten, slik at membranen kan erstattes med ny og
få belegningsstein over, som vist tidligere.
Det har vært gledelig med så mange positive
tilbakemeldinger på innsatsen som gjøres. Husk at
alle er velkomne til å ta i et tak, i god, gammel
dugnadsånd!
Ny kledning til blokkene – planer framover.
Panelet og Cembrit-platene legges på på baksida av
blokkene først. Blokk 13-15, der skal panelet på bakog framsida være ferdig fredag denne uka.
Rekkverket begynner å komme på slutten av denne
uka.
Arbeidet beregnes å være helt ferdig til 18. desember.
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El-bil? Slik bestiller du ladeboks
Alt går nå gjennom Ladeklar.no. Gå inn der for å
bestille ladeboks og ladeabonnement. Prisen på
boksen er som tidligere, og det er fortsatt Lefdal som
monterer. Faktura for boksen og ladeabonnement
kommer fra Ladeklar.
Museår – hold mat og søppel inne, eller kast
den.

Oppbevarer du søppel på verandaen, lokker det til
seg rotter, mus, som her, og fugler. Ikke gjør det.
Kast søpla fortløpende, og unngå uønskede besøk..

Vaktmester er fortsatt sykmeldt
Preben Leite er vikar. Han vil vanligvis være
tilgjengelig kl. 8-12, men kan kontaktes fram til kl.
1600 på vaktmestertelefon nummer 9300 2149.
Søknad til Bomiljøfondet
Styret har søkt Bomiljøfondet i USBL om støtte til
plantekasser, utvikling av hageparseller, og etablering
av et utegrillområde. Vi kommer tilbake med
merinformasjon når resultatet foreligger.
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Fortsatt en del feilsortering
Merk at drikkeglass skal i restavfall – ikke i
glasskonteineren. Kun flasker og hermetikkbokser
skal dit. Eggekartonger skal i restavfall.
Styrets videre planer
• Legging av ny asfalt.
• nytt gulvbelegg i gangene i blokkene, nye
dører til bodene i oppgangene
• Forskjønning av området bak 13-15,
utvikling av hageparseller
• Skikkelig kompostløsning

Har du spørsmål til styret?
Kontakt oss gjerne på e-post:
styret@helgerudterrasse.no
Du kan også bruke postkassa utenfor
styrerommet i garasjen.

