E-post: styret@kastanjeveienborettslag.no

Utgave 2
April 2021
En alternativ løsning kan bli
aktuelt. Da vil det komme
ytterligere informasjon.

Generalforsamling

Ny frist for innsending av
saker:

Det er igjen tid for
generalforsamling i Kastanjeveien
Borettslag.

Dersom du som eier ønsker å
sende inn saker til
generalforsamlingen, må dette
gjøres innen 22. april
Saker kan enten meldes på
styrets e-postadresse:

styret@kastanjeveienborettslag.no

eller dere kan melde inn saker via
«Min Side» på www.nbbo.no (se
informasjon i Kastanjebladet
1/2021).
Innkalling med tilhørende
dokumenter vi bli sendt beboerne
i god tid før møtet.
Nytt tidspunkt for årets møte er:
Dato: 2.juni 2021
Klokkeslett: 18.00
Sted: Fellesrommet, blokk 1
Det er foreløpig lagt opp til vanlig
møte, men med den pågående
pandemien må vi se an hvordan
dette løser seg og om vi får
gjennomført slik vi håper.

Dugnad
På grunn av Koronasituasjonen
kan styret fortsatt ikke se at det
er forsvarlig å gjennomføre vanlig
dugnad.
Det er flere arbeidsoppgaver som
bør/skal gjennomføres i
borettslaget.
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Liste over oppgaver er å finne på
neste side.

Feiebil

Det vil bli gjennomført feiing
utenfor blokkene i uke 17.

Container

Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raking av plener
Klipping av busker
Planting av planter og
busker
Rydding i blomsterbed
Beising av skillevegger
Renhold av lekeapparater
Rengjøring av lekeplassen
Etablering av blomsterenger
Rengjøring av beleggstein
ved blokk 1 og blokk 2
Beising av utebenker

Det vil bli bestilt containere for
plassering ved blokk 1 og blokk 2
i uke 16/17.
Containerne vil bli stående i 3
dager.

Styret påpeker:

Det er STRENGT FORBUDT
å kaste spesialavfall i
containerne!

Det vil bli utbetalt godtgjørelse på
kr. 450,- til hver husstand som
utfører oppgaver.
Stein og grus som ligger på
plenene må rakes ut i veibanen.
Feiebilen vil da kunne ta med seg
dette! (se nedenfor)
Koordineringsansvarlig:
Blokk 1
Blokk 2
Blokk 3
Blokk 4

Gunhild Hungnes
Henning Knigge
Svend Runar Nysæther
Mai Britt Florholmen
Per Morten Ellewsen
Roar Øvrebø

Dette gjelder f.eks. batterier,
metall, glass, dekk, elektrisk
avfall (ovner, lamper, elektriske
ledninger osv.), impregnert
trevirke, gipsplater, flytende
avfall m.m.)
Avfallet må ikke pakkes inn i
sorte søppelsekker.
Er du usikker – les oversikten
som står på containeren!
Styret finner det viktig å påpeke
at vi de siste årene har fått
tilleggsregning ved leveransen på
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kr. 6.000,- grunnet et batteri og
en sykkel

Beboerperm

Ledige garasjeplasser

Styret har laget ny beboerperm.
I og med at den er for stor for
postkassen, må den hentes på
møterommet i blokk 1.

3 av beboerne benytter ikke sine
parkeringsplasser og ønsker å leie
dem ut.
Kostnaden er kr. 500,- pr. mnd.

Ledige plasser:
•
•
•

Plass 18 - garasje 1
Plass 67 - garasje 2
Plass 68 - garasje 2

Ønsker du å leie garasjeplass
sender du en melding til
styreleder om dette på e-post;
permorten.ellewsen@gmail.com

Hentetidspunkt:
Dag: Onsdag 21. april
Tid: 18:00 – 20:00
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