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Nye dører og vinduer
I løpet av uke 13 vil det komme en
container på lekeplassen i sør. Den
inneholder nye vinduer og ytterdører fra
hus nr. 1til nr. 28. Det betyr at vinduer og
dører blir skiftet ut på grunnlag av
kartleggingen som ble gjort i fjor, basert
på tilbakemeldingene styret fikk fra
beboere. På anbefalinger fra håndverkere
og signaler fra allmøte i fjor besluttet
styret å bestille komposittvinduer. Fargen
på vinduene blir fremdeles oransje.
Utskiftingen vil foregå fortløpende, men
per i dag kan verken styret eller
håndverkerne si hvor lang tid det vil ta før
de siste husene får skiftet, men vi regner
med at alt er gjort i god tid før året er
omme.
Fukt og annet arbeid
Styret har fått meldinger om fukt i noen
hus. Det er viktig at styret får beskjed om
dette, slik at det kan bli undersøkt og
utbedret. Det er ikke alltid dette kan skje
umiddelbart, det er avhengig av
alvorlighetsgrad og om styret samler opp
flere tilfeller. Det er også viktig at hver
beboer følger med, og også er med å
forhindre fuktinntrenging ved å holde
tilgjengelige takrenner og terrasser fri for
løv.
Felling av trær
Grøntansvarlige i styret har et årlig møte
med sonelederne i forkant av vårdugnad.

Her var felling av trær en av sakene. Styret
får ønsker fra beboere om at noen trær
bør felles. På soneledermøte var det et
ønske om at det etter hvert bør felles
noen høye trær som enten skygger for
hus, eller etter hvert vil være til fare for
hus dersom det skulle komme en kraftig
vinterstorm.
Styret tok raskt affære med noen trær
som det var ønske om burde skiftes ut
med nye, men dette har resultert i mange
protester, så arbeidet er foreløpig stanset.
Her vil det komme mer informasjon.
TV og internett
Avtalen som borettslaget har med BKK er
gått ut, og vi holder på å undersøke flere
tilbud før vi inngår ny avtale. Mer
informasjon kommer.
Viktige datoer:
19. og 20. april: Dugnad
11. mai: Generalforsamling
Vi oppfordrer folk til å delta på dugnad:
Her kan man få tre ting samtidig: Finere
utemiljøer, bli kjent med naboer og få
returnert innbetalte dugnadspenger:
Informasjon
Styret har som mål å bli bedre på
informasjon, både med jevnlig
oppdatering av borettslagets hjemmeside
www.selegrend.no og med
papirinformasjon. Vi håper vi kan lykkes
med det i 2017.

Adresse: Åsligrenda 46, 5115 Ulset. Foretaksnr: 954760936
E-mail: post@selegrend.no. Web: www.selegrend.no Direkte styreleder: jan.gunnar.boe@gmail.com

