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Sommeren er på hell, og styret er allerede godt i gang igjen!
Det mange store gjøremål på agendaen.
Arbeidet i garasjene med å legge opp infrastruktur til lading er godt i
gang, og vi gleder oss til dette arbeidet er ferdig!
Vi håper dere har hatt en fin sommerferie, og at dere har mange gode
innspill å komme med til styret.

Nyhet
Vi kler inn innkjøringen til gasrasjene! I tillegg
har vaktmesterne laget en utstikker ved
garasje 1 slik at det blir lettere å bruke
portåpneren.
***
I anledning TOBBs samarbeid med borettslaget
vil det i disse dager gjennomføres
fotografering/dokumentasjon av borettslaget.
Dokumentasjonen vil utføres av en drone som
flyr over bebyggelsen.
Det vil være mulig å gjenkjenne
menneskeskikkelser på bildene, men ikke
enkeltpersoner.
***

Informasjon fra vaktmester:
Løv i sluk på platting – det blir lekkasje hos de under hvis sluket er fullt av
løv. Vaktmester anbefaler å ta en sjekk på dette.
Kontortid: 7-15
Telefon: 72 58 11 22
Ken Ove & Per Morten

Praktisk informasjon
Arbeidet med å legge infrastruktur i garasjene har begynt.
Dette medfører nødvendigvis at det blir flere biler ute. Avtalen er at
garasjen det jobbes i skal være tom i tidsrommet 8-15. Vi håper de som
har garasjeplass og som har mulighet kan flytte bilene inn i garasjen
etter klokka 15, slik at naboen som ikke har garasje også får parkert
bilen sin. Og så må vi huske at dette er kun for en kort periode, og at
det blir veldig bra når jobben er ferdig! 😊

Fellesareal
Vi har fått mange tilbakemeldinger på rot i fellesarealer og har derfor
bestemt oss for å ta en liten dugnad! Fellesarealer skal tømmes – vi feirer
på forskudd! Festen blir lørdag 31. august – på båtlekeplassen! Ta med
grillmat – vi stiller med varme griller, drikke og snacks. Mange har sagt at
de savner samholdet som dugnaden skaper, nå håper vi at dette kan være
starten på noe bra!
Mer informasjon om dette kommer snart i postkassen!

Oppgangskontakt
Er det noen som kunne tenke seg denne
oppgaven?
I mange borettslag, også her før i tida, har de
oppgangskontakter. Noen har det delvis enda,
men vi tenker at det kunne vært bra å
gjeninnføre dette.
Hva tror dere?
En oppgangskontakt kan fungere som en
tillitsperson for hele oppgangen, ta litt ekstra
godt imot nyinnflyttede, komme med
henvendelser til styret, samsnakke med andre
oppgangskontakter og arrangere tunfester…
Mulighetene er mange!

Tilbakemeldinger
Styret vil veldig gjerne ha innspill fra beboerne på ting dere
ønsker at vi skal jobbe med, eller ta tak i. Innspillene kan dreie
seg om hva som helst, beplantning, lekeplasser, fellesarelar…
Vi vil gjerne at du sender innspill via dette skjemaet:
http://innspill.kolstadhaugen.no

Vennlig hilsen styret
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