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Våren er her, og med det ser vi også at den nye lekeplassen med
trampoliner er flittig brukt av barn og voksne – det er veldig hyggelig å se!
Arbeidet med gjerder og skillevegger fortsetter også i sommer – vi ser
nok alle frem til at dette blir ferdig.
Vaktmester har som alltid på denne tida mye å gjøre – i år blir det også ny
oppmerking av parkeringsplasser ute.
En riktig god sommer ønskes alle beboere i Kolstadhaugen borettslag!
,

Felles aktiviteter

Generalforsamling

Flere etterspør at det skal arrangeres felles
aktiviteter. For at vi skal kunne få til mer av
dette er vi avhengig av at flere melder seg til å
være med å arrangere 😊
Planlegging foregår ofte digitalt, men av og til
også ved fysiske møter.

5. mai ble det avholdt generalforsamling i borettslaget. Protokoll
fra denne ligger på hjemmesiden. Det gjør også oppdaterte
vedtekter og husordensregler

Meld deg gjerne for å delta i å holde
biblioteket åpent, eller til sosialkomiteen.
Kolstadhaugen er et stort borettslag med store
muligheter både inne og ute – bli med på å
skape et enda bedre bomiljø.
Det kreves ikke så mye, og det er veldig
hyggelig!
I sosialkomiteen sitter:
Mona Fredriksen, Ann-Kristin Gjermstad &
Christina Helgesen

Praktisk informasjon
Vi minner om at borettslaget har refusjonsordning på sluk, stoppekran
og platting. Husk også å sjekke stoppekrana 2 ganger året.
Refusjoner må søkes om, og skal vurderes av vaktmester.
Kosmetisk skifte gir ikke krav på refusjon. Les gjerne mer om dette på
hjemmesiden, www.kolstadhaugen.no.

Vær en god nabo
Styret får stadig henvendelser om naboer som ikke viser hensyn. Vær mot
andre som du vil at andre skal være mot deg.
Bor du i blokk må du ta ekstra hensyn fordi du har naboer på alle kanter.
Sett deg inn i ordensregler og vedtekter og overhold disse.
Prøv å vise hensyn og snakk med dine naboer hvis du skal utføre arbeid
som bråker.

Søppel
Det er fortsatt en del som leverer søppel i
svartsekk første onsdag i måneden. Heretter
blir dette ikke tatt med fordi vi får bøter for
dette av renholdsverket.
Søppel i sekk skal leveres i BLANKE sekker for
at det skal bli hentet.
Borettslaget bøtelegges for fargede sekker
som leveres.

Sommeravslutning
Torsdag 2. juni klokka 18:00 blir det
sommeravslutning med biblioteket og Reaktor
51. Her blir det kaffe, saft og vafler, pølser og
aktiviteter.
Hvis du enda ikke har besøkt Reaktor 51 og
biblioteket er det på tide nå!

Maling og gjerder

Arbeidet med å ferdigstille malearbeid og
fornye skillevegger og gjerder fortsetter også
denne sommeren.

Parkeringsplasser ute
I generalforsamling ble det bestemt at parkeringsplasser ute skal
merkes opp på nytt.
Parkeringsplassene må da tømmes for å få utført arbeidet.
Arbeidet er væravhengig. Vi varsler nå tidlig slik at man kan
forberede seg ved å alliere seg med noen som kan hjelpe til med å
flytte bilen om man selv er borte.
Det lages ny oppmerking slik at det blir god nok plass, og at det
går opp med antall meter tilgjengelig.

Vaktmester
Kontortid: onsdager klokken 10:00-11:00 – kontoret ligger i
sokkelen i nr 51.
Arbeidstid: klokken 07:00-15:00
Telefon: 72581122
E-post: vaktmester@kolstadhaugen.no
Ken Ove & Per Morten

Det har kommet en del tilbakemeldinger på
malearbeidet, dette tas med i møte med
prosjektleder og malere.

Åpent kontor
Åpent kontor i juni: onsdag 8. juni klokka
17:30-18:30, deretter har vi styremøte
I juli er kontoret stengt.
Åpent kontor august: mandag 8. aug klokka
17:30-18:30, deretter har vi styremøte

Med vennlig hilsen styret
Kathrine H. Langtind
Ole Martin R. Oldervik
Gunn Kristin Tømmervold
Lajla Sørensen
Robert Aakerholm

