04.06.2018

Informasjon fra styret i Bakkehavn Sambyggelag AS
Informasjon til aksjonærer
På ordinær generalforsmaling i år ble det vedtatt at styret skulle lage en plan på hvordan
aksjonærene i Bakkehavn Sambyggelag skal informeres om styrets arbeid:




Informasjon til aksjonærer vil bli gitt minimum hvert kvartal. Dersom det er hendelser som
påvirker beboerne, vil det bli informert om i tillegg.
Informasjonen vil bli levert i alle postkasser i Bakkehavn Sambyggelag, i tillegg til at den blir
gjort tilgjengelig på vår hjemmeside bakkehavn.no.
Vi vil også opprette en mulighet for å¨få tilsendt informasjonen på e-post. Denne tjenesten
blir igangsatt når minimum 50 aksjonærer har meldt seg på. Send e-post til
info@bakkehavn.no for påmelding.

Fjernvarme
Kostnadene med dette har økt betraktelig i første kvartal 2018 i forhold til første kvartal 2017.
Forbruket hart vært litt høyere i 2018 i tillegg har prisen per kWh vært i snitt 20 % høyere for 1
kvartal.
Kostnader
Januar
Februar
Mars
April
Totalt

2017
99.327,106.822,95.420,86.651,388.220,-

2018
115.087,126.193,138.052,75.226,454.558,-

Fjernvarme er stengt av for sommeren og blir satt på igjen til høsten. Selv om det er varmt nå, kan
det komme kjølige dager i løpet av sommeren. Styret anbefaler de som ønsker høyere
innetemparatur om å benytte supplerende varmekilde. I fyringssesongen har vi nattsenking og
dagsenking (kun hverdager) av temperaturen.
El-bil – Ladestasjoner
På årets generalforsamling ble vi enige om at styret skulle invitere til møte der vi skal se på
muligheter rundt ladestasjoner. Styret inviterer aksjonærer til diskusjonsmøte mandag 18. juni kl 18.
Bindende påmelding sendes til styret@bakkehavn.no. Vi utreder nå muligheten for sette opp en
testladestasjon, og den er forhåpentligvis på plass i løpet av sommeren.
Vedlikehold
Vi har planlagt å ferdigstille påbegynt arbeid med gavler i løpet av sommeren. Annet større
vedlikehold er ikke planlagt i denne perioden.
Busker foran blokkene
Det har kommet ønske om at styret kjøper inn busker for utskiftning foran noen av blokkene. Ønsker
om type og hvor mange sendes til styret som vil stå for innkjøp.
Vennlig hilsen
Styret i Bakkhavn Sambyggelag AS

styret@bakkehavn.no

