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Allmøte 21. februar i løen
Styret kaller inn til allmøte 21. februar i
løen. Det vil bl.a. bli informert om
rehabilitetsprosjektet vi har hatt de
siste årene, den nye vaktmesteren vil
bli presentert og beboere er
velkommen til å ta opp saker som er
aktuelle for borettslaget. Styret håper
at mange setter av en times tid denne
kvelden. Det starter kl. 19.00.
Generalforsamling: 9. april.
Saker til generalforsamlingen må
meldes styret seinest 21. februar:
post@selegrend.no
Innkalling kommer seinere i
postkassene til alle andelseiere.
Ny vaktmester
Fra 1. februar får borettslaget en
vaktmester i 40% stilling. Han heter
Rune Vidar Molland, og han skal være
på jobb onsdager og torsdager. Han
kan nås på epost: drift@selegrend.no
og på telefon 913 93 439. Han lar
telefonen ligge igjen på kontoret når
han ikke er på jobb.
Styret gjør oppmerksom på at han er
vaktmester – det betyr å utføre enkelt
utvendig vedlikehold. Styret i
borettslaget er arbeidsgiver, så større
vedlikeholdssaker må alltid meldes
styret: post@selegrend.no

Restavfall
To ganger i løpet av de to siste
månedene har BIR ikke kommet og
tømt restavfallet på avtalt tømmedag. I
slutten av november kom de raskt da
ble oppdaget at containerne var fulle.
Denne gangen tok det dessverre flere
dager, flere telefoner og en skriftlig
klage før det ordnet seg.
MEN: Borettslaget er plaget med at
enkelte beboere henger bossposene
sine på dørene til containerne i stedet
for å putte de inni, så vi er ikke ukjent
med at det av og til ser ut som vi
sparer på renovasjonen i Selegrend.
Vi er mange, både beboere og
styremedlemmer, som vet at når
restavfallet tømmes hver torsdag, så er
det plass i containerne – men man må
gjerne presse på de mest brukte
lukene, siden posene hoper seg opp
der. Styret sin bønn blir gjentatt: IKKE
heng eller sett bossposer eller annet
avfall utenfor containerne!
Snø på altanene
Nå har det lagt seg litt snø på
altanene. Dersom det kommer mer –
eller det plutselig blir mildvær og mye
regn, må altanene ryddes for snø for å
hindre oversvømmelse og lekkasjer i
etasjene under. Dette må hver enkelt
andelseier ta ansvar for.

I neste uke vil det komme litt orientering og en undersøkelse i postkassene om ladeanlegg

for

elbil. Da ber styret om en tilbakemelding om interesse for dette. Vi oppfordrer alle til å svare på dette.
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