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Godt nyttår til både nye og gamle beboere!
Vi har mange spennende planer også for det kommende året. Vi håper på
mere samspill med dere, og at det i år blir enda flere som vil delta på
møtene og sosiale tilstelninger.
Du er med på å bestemme hvordan bomiljøet i Kolstadhaugen borettslag
skal være – bidra mer! 😊

Søppel
Første onsdag i måneden kan du sette ut
blanke sekker med restavfalll. Dette er en av
flere goder vi har. Vi har fortsatt en jobb å
gjøre med at innholdet i sekkene skal være
riktig. De skal ikke inneholde farlig avfall,
matavfall, glass eller metall – når de gjør det
må vi betale bøter.
Datoer 2020: 5. februar, 4. mars, 1. april, 6.
mai, 3. juni, 1. juli, 5. august, 2. september, 7.
oktober, 4. november og 2. desmber.

Fretexposen
Vil du ha poser for å levere tekstiler i er det
bare å ta kontakt, så kan du få hente på
kontoret – der har vi mange!
Å sortere ut tekstiler fra restavfall er bra for
miljøet. I 2019 har vi samlet inn 5126 kg i
tøyboksene til Fretex!

Vipps
565562

Borettslaget har vippsnummer
.
Her kan du betale for avløpsåpner, garasjebrikke eller leie av
lokale.
Skal du leie lokale skal leia betales på forskudd, og man må vise
kvittering før man får utlevert nøkkel. For de som ikke har vipps er
det anledning til å betale via faktura, men denne skal også betales
på forskudd, og man må vise at man har betalt.

Refusjon
I kolstadhaugen borettslag får du refundert inntil 5500,- hvis du bytter
ut gammel sluk. Bytter du gammel stoppekran får du inntil 2500,(Vaktmester må få se både før og etter, gjelder for begge.)

Frist for å komme med gamle saker er 30. april 2020 –
etter dette refunderes det kun til nye saker.

Styrekontoret
flytter!
Fra og med mars finner du oss i kjelleren i nr 7, rett ved seniorcafeen.
Kontoret er fortsatt åpent første mandag hver måned kl 17.30-18.30.
Ellers er vi tilgjengelig på epost og telefon.

Sosialkomitè

Lokaler i kjelleren i 51

Vi har nå en sosialkomitè som består av:
Mona Fredriksen, Ann Kristin Gjermstad og
Heinz-Andreas Maier

Som mange nå har fått med seg er Reaktor 51 snart klar for å
åpne dørene! Her håper vi mange vil komme innom, og at dette vil
bli et positivt tilskudd for både borettslaget og for Flatåsen som
bydel! Her er det blant annet flipperspill, 3D printing og koding.
Dette blir et møtested for kreative skapere i alle aldre.
Vil du se hva de har gjort til nå, og når de åpner dørene? Sjekk ut
sida deres Reaktor51.no

Har du innspill til aktiviteter de kan ordne med
er det bare å ta kontakt!
***

Valgkomitè
Valgkomiteen består nå kun av Siri Størkersen.
Vi skulle gjerne hatt 2 personer til som vil
være med! Ta kontakt med Siri om du kunne
tenke deg å være med.
***

Inneklima
Borettslaget hadde i fjor besøk av en
termograf fra TOBB. Deler av hans konklusjon
er at man må åpne ventilene. Mange beboere
lukker alle ventiler, dette påvirker ikke bare
ditt inneklima, men også de som tilhører
samme anlegg. Lukker du blir det større avsug
hos de andre. Ventilene må være åpne, det må
være sirkulasjon for godt inneklima.

Like ved disse lokalene har vi et annet stort lokale. I løpet av mars
vil det også her begynne å skje nye ting. Til våren åpner vi
beboerbibliotek her.
Nærmere informasjon kommer, men vi ønsker oss bokhyller, bøker
og møblement til dette formålet.
Har du noe å bidra med mottas det med stor takk.
***

Viktig
Åpent styrekontor i april flyttes til 30. mars pga påske.
Dato for generalforsamling er satt til 29.04.20, den blir
også denne gangen i Flatåshallen og med kake 😊
***

***

Nyhetsbrev
Ønsker du å motta nyhetsbrev og annen
informasjon digitalt er det bare å si fra, så
setter vi deg opp på lista – og fjerner deg hvis
du ikke lenger vil stå der! Sier du ja til digital
post får du ofte informasjonen litt tidligere.
***
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