Informasjon fra Styret i Bakkehavn Sambyggelag

Oslo Januar 2016
Styret har kommet i gang igjen i det nye året og vi benytter anledningen til å ønske alle et godt nytt
år! Årets store begivenhet, Ordinær Generalforsamling er fastsatt til onsdag 30. mars kl 18.00,
Løvsetdalen 6 «vaskeriet».
Vinduer
Vindusutskiftingen har gått greit, med få klager på feil. Det er noen som klager over dugg og
fuktighet på innsiden av vinduene. Årsaken til dette har vært dårlig ventilasjon hos de vi har sjekket.
Ventilen over vinduet bør være åpen. Dersom det er noen som har problemer med de nye vinduene
bør dette meldes inn så fort som mulig.
Fibernett – Canal Digital
Dette skal være installert hos alle etter det vi vet. Dersom det ikke stemmer eller at noen har
problemer med nettet, kontakt styret så fort som mulig.
Markiser
Utskiftning av markiseduker på balkonger skal etter planen skje neste måned. Siden det er tilgang
utenfra, trenger man ikke være hjemme når dette skjer.
Vaktmester
Som mange vet har Arnulf Gabrielsen vært vaktmester i Bakkehavn i over 20 år, og har i det siste
vært ansatt på deltid. Fra 1. februar fratrer han denne stillingen, han har heldigvis sagt seg villig til å
være tilgjengelig etter behov fremover . Vi vil benytte anledningen til å takke han for sin innsats
gjennom mange år.
Styret
Som vanlig står følgende på valg;2 styremedlemer for 2 år og styreleder for 1 år. De som er
interessert i vervene, kan kontakte enten:
John Juelsen i Løvsetdalen 14 B, jjuelsen@hotmail.com eller
Katrine Jacobsen i Pål Bergsvei 171 B, katrine.jacobsen@yahoo.no
Fellesarealer
Som sikkert flere har fått med seg, har det en tendens til å bli fullt i søppelbodene. Vi ber om at
kartonger brettes, før de blir lagt i papirinnsamlingen... og at søppelposer legges i kontainere som
ikke er overfylte...

Dette informasjonsskrivet kan også lastes ned fra www.bakkehavn.no
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