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Forhåndsvarsel til 

generalforsamling i  

Kastanjeveien 

Borettslag 
 
 

Årets møte blir: 19. april 2023 
Klokken: 18:00  

Sted: Fellesrommet, blokk 1 
 

Dersom du som eier ønsker å 
sende inn sak til general-

forsamlingen, må dette gjøres 
innen 

 
3. mars 

 

Saken kan enten meldes på 
styrets e-postadresse:  
styret@kastanjeveienborettslag.no 

 

eller i postkassen til 
styret/styreleder som du finner 

ved inngang 104. 
 

Saken må inneholde: 
 

• Tittel 
• Tydelig beskrivelse av 

saken 
• Innstilling til vedtak 

 
• Det må klart fremkomme 

hva det skal stemmes over  
 

• Saken må dateres og 

signeres av andelseier(ne)  
 

Utgave 1 
Februar 2023 
 
Merk at saker som kommer inn 

etter fristen ikke kommer med på 
årets generalforsamling.  

 
Med vennlig hilsen 

Styret i Kastanjeveien Borettslag  
 

Beboerfest 

Vi har gleden av å kunne invitere 
til beboerfest 

fredag 24. februar kl. 18.00 

i fellesrommet. 

 
 
Det vil bli vinsmaking i regi av 

firmaet Red & White. 

 

5 røde og 2 hvite viner 

presenteres. 

E-post: styret@kastanjeveienborettslag.no 
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– Gobelsburg Riesling Urgestein 
– Samuel Billaud Bourgogne d’Or 

– Zenato Valpolicella superiore 
– Zenato Valpolicella superiore         

– Chateau la Tour de By 
   Ripasso 

– Remizieres Crozes Hermitage 

– Massolino Moscato d’Asti 

Det går rykter om at Red & White 
også har en ekstra overraskelse 

på lur!  

Sammen med vinene får vi 
servert småretter fra The Grazing 

Box. 

 

Pris: Kr. 350,- pr. deltager. 

Bindende påmelding med VIPPS 
mrk. “Vin” til Styreleder innen 

10. februar. 

Tlf.nr. 932 23 199. 

Det serveres kaffe og 

kaker/snacks etter vinsmakingen. 

Det er anledning til å nyte 

medbrakt. 

Quiz og vinlotteri står også på 

programmet. 

Velkommen skal du være! 

Nye skilt 

Etter flere bekymringsmeldinger 

om høy fart ved innkjøring i 
borettslaget, har styret besluttet 

at det skal settes opp skilt med 
maks hastighet på 10 km/t ved 

innkjøringene. 

Alle beboere oppfordres til å 

holde lavest mulig fart slik at 

ulykker unngås i bomiljøet vårt! 

 

  

 

Mating av dyr 

Vi minner om at det ikke er tillatt 

å mate dyr ute i borettslaget vårt. 

Mating fører til at flere rotter, 
mus, grevlinger m.m. finner seg 

bosted ved blokkene! 

Buskerud skadedyrkontroll er 

engasjert for å holde antallet så 
lavt som mulig! 

Hjelp oss å redusere de høye 

kostnadene dette medfører! 


