Linderud Borettslag II – Styret

2012-05-03

Styret informerer
Det er tid for vårdugnad igjen:
Onsdag 9. mai møtes vi for nr. 14‐16‐18 og 20‐22‐24 ‐‐ Torsdag 10.mai for nr. 26‐28‐30 og 32‐34‐36.
Varmeregnskapet har vi purret på flere ganger. Vi får samme beskjed fra Ista hver gang:
”Det kommer snart”.
Det som henger på oppslagstavlene skal ikke fjernes av beboerne. Her blir det hengt opp
kunngjøringer om salg av leiligheter og div. informasjon fra både styret og andre.
Det er blokktillitsmannens oppgave å fjerne uønskede oppslag, ikke beboernes.
Borettslaget eier en biltilhenger sammen med Alfred renhold. Denne kan lånes hos vaktmestrene,
f.eks. for å kjøre søppel ned til Haraldrud gjenbruksstasjon. Husk legitimasjon fra eier av leiligheten.
Firmaet Christian Olimb starter snart rensing og rørfornying av nedløp fra sluk på blokkenes tak .
Styret jobber fremdeles med brannsikring/–varsling, og venter på råd fra Brann‐ og redningsetaten.
Linderud Skoles Musikkorps vil for første gang i sin 46‐årige historie ikke kunne spille i gatene
1. eller 17. mai. Det blir heller ikke noe 17. mai arrangement på Linderud skole i år.

Vi minner om ordensreglene:
Husk riktig navn på ringeklokke og postkasser. Skilt kan bestilles hos vaktmester.
Inngangsdørene til leilighetene skal merkes med navn. Siste generalforsamling var klar på dette.
I oppgangene skal det skal ikke oppbevares noe, heller ikke skotøy, sykler eller barnevogner.
Oppussing skal ikke foregå etter kl 20.00 på hverdager og kl 18.00 på lørdager, og ikke i det hele tatt
på søndager eller helligdager.
Ikke slipp inn ukjente som ringer på ytterdøren, men kun de som skal besøke deg.
De du slipper inn er DITT ansvar.
Ikke kast noe ut av vinduer eller verandaer:
Sigarettsneiper, snusposer, teposer, kondomer, korker, kaffe, ... eller annen søppel.
Våre parkeringplasser og garasjer er kun for beboerne. Det er IKKE lov å leie ut disse videre.

e‐post, telefoner:

Send gjerne e‐post eller sms for saker som ikke er akutte.

Styreleder Ole Jørgen Hernæs
(også om parkering/garasjer)

LB2@Linderudbo.no
tel/sms: 901 25940

Vaktmestre:
Kjell Inge Bugge Sandnes
Bjørn Harald Strand

Vaktmester‐L2@Linderudbo.no
tel/sms: 971 99923
tel/sms: 900 45514

Nettsider:

www.Linderudbo.no

