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Nyhetsbrev fra styret i Hesthaugen Selegrend Borettslag, nr. 3 – mai 2017
Styret beklager, men den ordinære generalforsamlingen, som nå skulle vært
avviklet tirsdag 23. mai, må utsettes enda en gang.
Det har vært noen utfordringer i forhold til den pågående rehabiliteringen og en relativt
komplisert økonomisk oversikt. Dette forplantet seg til ferdigstillelse av regnskapet og
revideringen av dette, og de stramme frister som gjelder for slike ting. Blandet med påske og
andre fridager ble det rett og slett for snaut med tid til å ha generalforsamlingen i mai.
Regnskapet med dokumenter og vedlegg er nå ferdig og i orden hos BOB, og det er sendt til
revisjon. Men vi klarer ikke å overholde de lovpålagte frister, og dermed må
generalforsamlingen forskyves.
Den ordinære generalforsamlingen er dermed utsatt til midten av juni. Ny dato kommer!
Mange hadde kanskje innstilt seg på – og forberedt seg til – generalforsamling neste tirsdag.
Styret har derfor bestemt å avholde et

Beboermøte tirsdag 23. mai kl. 1900
der viktige og aktuelle tema kan bli tatt opp, og spørsmål og innspill besvart og kommentert:
 DEN PÅGÅENDE REHABILITERINGEN
 Status utearbeider
 Vanndrenering, rep. av grunnmurer, fuktsperring etc.
 Oppfølgning innmeldte skader
 Meldinger blir sjekket ut og fulgt opp så snart som praktisk mulig.
 Status / framdrift utskifting av vinduer og dører
 Arbeidet godt i gang, fortsetter etter plan.
 Økonomien i prosjektet
 Vi ligger godt innenfor budsjett, og hvert prosjekt blir nøye vurdert.
 INTERNETT OG TV
 Styret er i forhandlinger med flere aktuelle leverandører, og håper å kunne
presentere det nye tilbudet på møtet.
 PARKERING – KONTROLL
 Styret har forhandlet med nytt selskap for kontroll av parkeringen, og vi regner
med å ha avtale på plass til møtet.
 TREFELLING
 Styret og sonelederne har tatt en gjennomgang av større trær på lagets fellesområder, og bestemt å felle en del av disse. Som noen sikkert kjenner til, har dette
ikke bare vært populært. Vi vil derfor gjennomgå og begrunne felling på møtet.
 I motsetning til en generalforsamling, har et beboermøte en "fri form". Det er således
anledning til å ta opp aktuelle spørsmål og tanker, altså mer et debattfora og ikke et
beslutningsorgan. Vi tar også sikte på å ha en representant fra vår samarbeidspartner
Cof til stede, slik at alle kan få et best mulig svar på spørsmål innen det faget.
VEL MØTT ALLE SAMMEN!
Styret.
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