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Generalforsamling 25. april
Årets generalforsamling i borettslaget blir torsdag 25. april.
Sett av kvelden allerede nå! .
Saker dere som andelseiere ønsker å ta opp, må være styret i hende
innen 1. mars.

Denne tidlige fristen er for å gi styret mulighet til å behandle og sette ønskede saker opp på
innkallingen som blir sendt ut i løpet av mars
Generalforsamlingen gir anledning til å være med og drøfte driften av borettslaget i forbindelse med årsmelding og
regnskap. Der kan vi også være med på å stake ut linjene for arbeidet videre i borettslaget vårt, blant annet gjennom
valg av medlemmer i styret og borettslagets miljøkomite.

Vedlikehold av garasjeport
Også garasjeporter trenger vedlikehold. Vi kan selv gjøre
en hel del med det. : Hjul og kjeder må smøres , skinnen
skal renses og oljes. Hvis dere trenger hjelp med vedlikehold eller reparasjon av garasjeporten, kan dere ta kontakt med Portspesialisten, Sørumsand – tlf 908 75 802

Sentralstøvsuger
Mange hus ble utstyrt med sentralstøvsuger da husene
var nye. Vi har fått meldinger fra flere om at støvsugeren
ikke virker eller virker dårlig. Det kan henge sammen med
vedlikeholdsbehov. Slike anlegg krever også tilsyn og stell.
Støvsugerposen bør ved normal bruk skiftes 1-2 ganger i
året. Hvis det virker som om rørene er blitt tette, kan det
hjelpe å bruke en vanlig støvsuger mot hullet der støvsugerslangen settes inn. Men da kan det være lurt først å ta ut
posen av sentralstøvsugeren(!). Det kan hende at rørene

er blitt så tette at dette ikke hjelper, og det kan også hende at støvsugermotoren er blitt slitt og må skiftes.
Vi kan nå tilby profesjonell hjelp med vedlikehold og opprenskning av sentralstøvsugeren gjennom firma Aarseth
Boligventilasjon 2016 Frogner. Hvis dere som er interessert melder fra til Anfinn Kolberg, nr 126, e-post: anfinn@
ulvefaret.net eller tlf 97047690, kan vi få til en samordning
av service slik at vi ikke behøver å betale for oppmøte. Ved
påmelding må dere si fra om navn, husnummer og telefonnummer. Oppgi videre en ukedag/tid dere kan ta imot
reparatør, så kan vi lage felles bestilling. Vi understreker
at den enkelte andelseier er ansvarlig for selve serviceoppdraget og betalingen for det. Samordningen gjelder bare
for bestillingen. Firmaet vil ta direkte kontakt med hver
enkelt husstand og gjøre endelig avtale.

