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Informasjon fra Styret i Bakkehavn Sambyggelag AS
Styret
Det var kun ett medlem av styret som ikke var på valg i år. Vedkommende trakk seg i løpet
av møtet, slik at det må velges et helt nytt styre. Det sittende styre sa seg villig til å sitte til
september. Valgkomiteen som ble valgt har derfor fått i oppgave å finne frem til nye
medlemmer frem til denne Ekstraordinær Generalforsamlingen. Ta kontakt med:
Katrine Jacobsen, Pål Bergsvei 171 B (katrine.jacobsen@yahoo.no) eller
Beth Bjerkmann, Løvsetdalen 8 B
Egenandel ved forsikringsskader der felles forsikring blir benyttet
Styret har besluttet å fravike vår årelange praksis ved at egenandel blir belastet aksjeeier i
forsikringssaker. Dette med bakgrunn i signaler og vedtak fra årets Generalforsamling. Dette
forenkler også styrets arbeid, ved at vi slipper å ta stilling til hvem som skal få dekket
egenandel. Alle egenandeler blir derfor fra nå av belastet felleskapet.
Radiatorer
USBL har satt i gang forprosjekt og anbudsbeskrivelse og vil ha klar en presentasjon og
forslag til Ekstraordinær GF i september. Siden det stadig vekk er radiatorer som går lekk,
har vi inngått avtale med Rørleggerhuset AS som kan kontaktes direkte ved lekkasjer.
Telefon 40 08 40 40 eller e-post post@rorleggerhuset.no med kopi til styret@bakkehavn.no.
Vedlikehold av utearealer
Vi har prøvd noen forskjellig leverandører, som har fått prøve seg på vedlikehold av
utearealer (hovedsakelig plenklipping og snømåking), og har blitt enige med Sandtorp
Eiendomsservice AS om en avtale på dette. Det er hovedsakelig plenklipping, snømåking og
strøing de vil utføre, men har også utført mindre vaktmesterjobber der det har vært behov.
Kontaktperson er Tomas Sandtorp tlf. 980 23 330.
Trappevask
Dette utføres av Conluo hver 14 dag, fortrinnsvis på tirsdager.
Kontaktinformasjon til Styret: Styreleder@bakkehavn.no

Styret@bakkehavn.no

Styrelder frem til september kan også nås på telefon 90 12 62 26.

Styret ønsker alle en riktig god sommer!

