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Informasjon fra styret
Styret er nå fulltallig. Følgende sitter i styret:
Styreleder: Mette Tetzlaff
Nestleder: Kai M. Arnesen
Styremedlem: Katrine Jakobsen
Styremedlem: Ane Louise Hoff Aassve
Styremedlem: Per R. Nilsen
Vara: Kjetil Wangen
Vara: Håkon Olav Kvam
Valgkomité: Torild Solstad
Valgkomité: Ola Mattis Tømmeraas
Når det gjelder informasjon og beslutninger i byggelaget, er det styret som tar alle
beslutninger og forestår all informasjon til beboere, med mindre annet er avtalt med
styret på forhånd. Løpende informasjon fra styret finnes på vår hjemmeside
www.bakkehavn.no og på informasjonsbrev til beboere. Ønsker beboerne å ta kontakt
med styret, kan vi kontaktes på styret@bakkehavn.no .
Ekstraordinær generalforsamling. Se vedlagte skriv.
Vaskeriet
Som det ble ble vedtatt av tidligere styret, har nåværende styre overtatt drift og utleie av
utleielokalet ¨Vaskeriet¨. Det nye styret har hittil hatt stor pågang, og det er mange som
ønsker å leie dette lokalet. Vi har nå laget nye utleiekontrakter, og leietaker vil bli
fakturert i ettertid. For leie eller informasjon om ¨Vaskeriet¨, kontakt
styret@bakkehavn.no.
Ny stillingsinstruks for vaktmester
Ny stillingsinstruks for vaktmester finner du på vår hjemmeside www.bakkehavn.no .
Hjemmeside
Denne er nå oppdatert. Ny hjemmeside vil bli etablert i løpet av september 2016.
HMS - diverse
Barnevogner skal ikke stå i oppgang, da dette er til hinder i en nødsituasjon
(utgangsdører er nødutgang). Barnevognene vil bli satt utenfor blokk på eiers eget
ansvar, hvis dette ikke blir fulgt.

Det er blitt observert skadedyr i byggelaget. Det må ikke legges ut mat annet enn i
egnede fuglematere. Styret tar kontakt med Abildsø Bo-og rehabilitering (Omsorgsbygg)
for å informere om observasjon av skadedyr.
Husk kildesortering, bruk grønne og blå poser. Kun husholdningsavfall og papir skal
kastes i egnede søppelkasser. Alt annet avfall er beboers ansvar.
Styremøter
Oversikt over høstens styremøter vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.bakkehavn.no.
Informasjon om styremøter vil også komme på neste informasjonsskriv til beboerne.
Styret tar sommerferie i juli og august, og kun hastesaker vil bli prioritert i denne
perioden. Styret foretrekker å bli kontaktet på mail, styret@bakkehavn.no eller i
brevform.

Styret ønsker alle en riktig god og hyggelig sommer!

Hilsen
Styret

