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Generalforsamling i borettslaget 2018: 19. april –
hold av datoen!
Nytt gjerde på vollen

Gammelt Altibox-utstyr

Fremgangsmåten, slik som skissert i
forrige Grendanytt, ble endret.
Grunnen er at vegvesenet ser at
fundamenteringen av vollen kan by på
utfordringer, siden den ligger på en
myr. Dette medførte at det gamle
gjerdet ble revet i en engang, og
flytting av biler ble ikke som planlagt.

Borettslaget har ikke fått
tilbakemelding fra Altibox om retur av
gammelt utstyr, til tross for gjentatte

Fundamenteringsmåte er ikke helt klar,
og styret har fått signaler om at
arbeidet kan ta litt lengre tid enn først
antatt, men at utforming og høyde på
gjerdet skal være den samme.
Vegvesenet sier at de vil legge lapper
på biler som evt må flyttes etter hvert
som arbeidet går fremover.

Asfaltering
Carportene er rettet opp med ny
bakmur og justering av noen av
søylene. Det er klart for asfaltering,
men dette må vente til det blir mer
vårlige temperaturer. Her kommer mer
informasjon etter hvert. Da vil det også
komme litt mer informasjon om lading
av el-biler.

purringer. I siste e-post skrev vi at
dersom vi ikke hørte noe, ville vi be
beboerne om å levere gammelt utstyr
på returpunkt for elektriske artikler. Så
dermed oppfordrer vi hver enkelt
beboer om å gjøre dette.
MEN: Har du hatt avtale om
ekstrapakker som også innebærer
ekstra utstyr, så må du selv kontakte
Altibox om dette.

Plastlommer til
parkeringsoblater
Plastlommene som ble levert sammen
med oblatene viste seg å ha dårlig lim,
slik at de falt ned fra frontrutene. Dette
resulterte i flere uforskyldte bøter. Nye
plastlommer kan fås av Åse Simonsen:
Send henne en epost eller sms, så
legger hun en ny i postkassen din:
asesimon@gmail.com eller sms:
90839606.
Mer på baksiden:
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Flaggansvarlig
Lemmene på altanen
Styret har fått en del henvendelser fra
beboerne om at lemmene på altanene
begynner å bli dårlige. Derfor ønsker
styret en tilbakemelding fra beboere
som mener at deres bør skiftes ut.

Send en epost til styret:
post@selegrend.no eller legg en lapp i
postkassen til styret (i postkassen på
baksiden av løen). Representanter fra
COF vil deretter kartlegge behovet hos
dem som melder dette inn.

Rehabilitering: Utskifting av
vinduer og dører
Arbeidet er nesten i mål. Siste
container kommer snart med
restbestillingen på 47 vinduer og 16
dører. Fremdeles dukker det opp
småting som er borettslagets ansvar.
Når utskifting av dårlige dører og
vinduer er i mål, vil styret forhandle en
avtale med COF om fremtidig
vedlikeholdsarbeid.

Det nærmer seg mai måned med flere
offisielle flaggdager. Mange som bor i
borettslaget reiser ofte vekk i
langhelger, og det er vanskelig å få
noen til å ta ansvar for flagging.
Dersom du vil være med i på en liste
der du kan være med på å heise eller
ta ned flagget ved løen, send en epost
til berit.bakka@gmail.com eller sms:
90957569. Jobben vil bli betalt (200
kroner per gang).

Trenger du ved?
Nord i grenda ligger det store mengder
med ved etter at statens vegvesen
sagde ned alle piletrærne på vollen.
Her er det bare å forsyne seg – og
dersom du vet om andre som ønsker
god ved: Kontakt dem.

Måking og strøing
Det er fremdeles vinter, så husk å
koste måke, og strø utenfor huset ditt,
slik at naboen kan gå trygt.
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