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Våren er kommet. Barna har funnet frem
syklene. Fotballen ruller på ballplassen. Da
er det også tid for dugnadsarbeid og
generalforsamling.

GENERALFORSAMLING 20. april
Årets generalforsamling i borettslaget finner
sted 20. april kl 19.00 i Døli Andelsbarnehage.
Der blir årsmeldingen lagt frem med regnskap
for 2004 og budsjett for 2005. Der skal vi velge
nye styremedlemmer, og vi skal vedta to nye
paragrafer til vedtektene våre. Det er viktig at
vi står sammen om borettslagets
generalforsamling!

VÅRDUGNAD 23. april
Styret planlegger vårdugnaden til lørdag 23.
april fra kl 1500. Arbeidsoppgavene er generelt
ryddearbeid etter vinteren. Vi regner med at
værforholdenen blir slik fremover at veien blir
feiet på de tider også. Men har du en bøtte å
avse, kan du gjerne samle deg litt strøsand til
neste vinter. 
Hvis du ikke kan være med på dugnadsdagen,
kan du sikkert gjøre litt på egenhånd også. Du
kan få svarte sekker hos Kolberg

Vi har bestilt container som blir stående fra
22.-29. april. Etter behov blir den byttet i
perioden. I containeren kan vi putte rusk og
rask vi trenger å bli kvitt, men ikke bildekk!
Vi betaler etter vekt og avfallstype. Bildekk er
svært dyre for borettslaget å bli kvitt.

TA VARE PÅ FELLESOMRÅDET
Vi har et fint område til disposisjon i
borettslaget vårt både for barn og voksne, for
hunder og katter. La oss gå sammen om å ta
vare på det og holde det fint.

BUSKER OG TRÆR
Det er nok skjedd i ubetenksomhet, men er
trist allikevel. Mange av syrinbuskene på
sletta der juletreet pleier å stå er brukket ned.
Det vil nok gro frem nye greiner, men det tar
mye lenger tid før vi
kan glede oss over
disse buskene. Verre
er det at toppen på
et furutre rett
nedenfor vårt
område er skåret av.
For et furutre som
mister toppen på den
måten vil aldri gro
opp. Det er nok også
skjedd i
ubetenksomhet. Men
hvis vi snakker med
barna våre om
trærne og buskene
og ber dem hjelpe til
å ta vare på dem, da skal det vel mye til før
noe blir ødelagt igjen.

STRØMPRIS OG KRAFTAVTALE
NBBL har nå inngått en gunstig fordelsavtale
på elektrisk kraft med Fjordkraft. Deltagelse i
Boligsamvirkets Kraftfond betyr at du blir med
i en felles innkjøpsordning for kraft. Denne
typen kraftavtaler var tidligere forbeholdt
store kraftkunder, men denne avtalen åpner
for at medlemmer i boligbyggelag kan ta del i
fordelene ved å handle kraft direkte på
kraftbørsen. Pris er lik prisen på spotmarkedet
pluss et påslag på 1,24 øre pr. kWh. I tillegg
kommer en fastpris på kr 24 pr måned. Du
kan finne mer informasjon om dette tilbudet
på internett: www.bs.no
under produkter/ energi.
Der kan du også melde
deg på som kunde. Eller
ta kontakt med styret
ved sekretæren Anfinn
Kolberg eller NIT-BO
direkte.


