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GENERALFORSAMLING 2020
Generalforsamlingen, som opprinnelig var satt til
den 23. april 2020, er utsatt til senest utgangen
av juni grunnet COVID-19. Det er beklagelig
at vi har kommet i en slik situasjon, men styret
mener at situasjonen tilsier at det ikke er
forsvarlig å gjennomføre møtet som planlagt.
Styret er opptatt av å følge de til enhver tid
gjeldende råd og anbefalinger fra kommunen og
helsemyndighetene, og vil, etter anbefaling fra
OBOS, se på muligheter for å holde et digitalt
årsmøte. Styret kommer tilbake med ny dato for
Generalforsamling straks det foreligger.
I mellomtiden oppfordrer vi alle beboere til
å godkjenne elektronisk kommunikasjon via
VIBBO, slik at vi kan kommunisere med beboere
og andelseiere på en rask, effektiv og rimelig måte.
Styret vil sende ut brev med mer informasjon.
COVID-19 TILTAK
For å hindre spredning av COVID-19
oppfordrer styret alle beboere til å følge råd fra
helsemyndigheter og Oslo kommune. I tillegg til
vår vanlige renholdsavtale vil vaktmester tørke
over dørhåndtak, gelendere, betjeningstablåer
og brytere (i vaskeriet) de dagene han er på
jobb (mandag, onsdag og fredag). Vi avventer
også med å sette ut møblement og griller til
grillplassen, samt at det vil bli gjennomført en
individuell dugnad i mai. Se neste punkt.

INDIVIDUELL DUGNAD I MAI
Årets vårdugnad vil bli gjennomført individuelt,
slik at vi unngår at mange samles samtidig. Styret
vil derfor sette opp en arbeidsliste/timeplan hvor
beboere kan skrive seg på og gjennomføre ulike
oppgaver til ulik tid.
STATUS UTEAREAL
Prosjektet går som planlagt, men oppstart
vil bli noe forsinket grunnet tekniske og
bemanningsmessige utfordringer hos Lark
Landskap i disse hjemmekontortider. Når dette
er på plass vil planen sendes til uttalelse hos
Bymiljøetaten, forhåpentligvis nå i april.
HUSORDENSREGLER
Husordensreglene er revidert og de nye
husordensreglene vil bli hengt opp i alle
oppganger, samt publisert på våre nettsider om
kort tid.
CONTAINER
Container kommer mandag 4. mai og er her
til fredag 8. dersom den ikke fylles opp før. Av
respekt for dine naboer som også skal kaste ting:
demonter og flatpakk alt avfall før det kastes i
container. Og husk at spesialavfall ikke skal i
container, da får borettslaget store bøter. Liste
over avfall som ikke skal i container finner du på
våre nettsider, samt på selve containeren.
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