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Oppsal mai 2019

Beboerinfo mai
Generalforsamlingen 2019
Takk for vel gjennomført generalforsamling den 29. april! Planene om utbygging av ladeplasser
for elbiler/ladbare hybrider ble vedtatt. Arbeidet med fremdriftsplan er allerede i gang. Vi
kommer til å informere underveis på våre nettsider www.solhogda.no. Protokollen fra
Generalforsamling vil bli utdelt sammen med dette beboerinfo. Protokollen ligger også ute på
våre nettsider.
Dugnad, rekvisisjoner.
Været får vi dessverre ikke gjort noe med men til tross for dette var mange som deltok under
dugnaden sist torsdag. Takk til velferdskomiteen for serveringen! For de som ennå ikke har
hentet rekvisisjon til innkjøp av planter til oppgangene kan dette hentes på styrevakt. Det gis
adgang til å kjøpe planter for kr. 750,Støygjerde mot Hellerudveien
Reparasjonen vil starte rundt 20. mai. Beising vil skje noe senere.
Viktig melding angående sykkelryddingen
Vi har foretatt sykkelrydding i Vetlandsveien 54 - 64, Vetlandsfaret 2 – 10 og Vetlandsfaret 1 –
3. Vi har samlet inn mange sykler uten oblat på disse adressene. Disse vil bli kastet eller gitt
bort til loppemarked etter 20. mai dersom eierne ikke henter disse innen da.
Sykkelryddingen for de resterende adressene i borettslaget vil skje i uke 21. Disse syklene vil
bli kastet eller gitt bort til loppemarked el. etter 7. juni.
Hvis du oppdager at sykkelen din er fjernet, ta kontakt med Oppsal vaktmestersentral på
kontor@oppsalvaktmestersentral.no. Det er fortsatt mulighet til å hente oblater hos Oppsal
vaktmestersentral.
Ved salg av leilighet, vær oppmerksom på dette:
Styret har besluttet at nøkkelbrikkene som bestilles følger leiligheten. Dvs. at ny innflyttede må
betale for brikker dersom selger ikke har tre nøkkelbrikker ved salg av leiligheten. Dette er det
viktig å være klar over for å unngå misforståelser ved overdragelse av leiligheter i borettslaget.
Lås til bruk i fellesvaskeriene skal også følge leiligheten ved overdragelse.
Det er ikke tillatt å sette fra seg gjenstander i fellesområdene i kjeller og loft
Styret minner om at det er strengt forbudt å hensette gjenstander i fellesområdene, bortsett fra
sykler, barnevogner mm som er i jevnlig bruk. Styret minner også om at vi kan fakturere
beboerne når vi fjerner dette.
Ny sykkelgarasje ved Vetlandsfaret 11 B.
Vi erfarer at barn klatrer på garasjen og opp på taket. Av hensyn til barnas sikkerhet ber vi
foreldrene passe på at dette ikke skjer.
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Utebenker og bord
Vaktmestersentralen holder fortsatt på med utsetting av dette men det er noe bestillingstid på
dette og vi har behov for noe nytt.
Sandkassene på lekeplassene
Vi vil skifte ut sanden i en del av sandkassene på lekeplassene våre i tiden fremover.

Ha en riktig fin 17. mai!

Hilsen

Styret
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