Rundskriv
mai/2020
Generalforsamling
Grunnet utviklingen av Korona-viruset (Covid-19) arbeider Styret nå med
en kartlegging av hvilke alternativer som finnes for å kunne avholde årets
generalforsamling. Borettslaget skal avholde ordinær generalforsamling innen
utgangen av juni iht Borettsloven. Innkallingen sendes minst åtte og høyst 20 dager før
møtet skal holdes.

Balkong

Dørskilt

Dyrehold

Rengjøring
Våren kommer og med
den vårrengjøring. Ved
balkongrengjøring må man
passe på at det ikke blir
vannsøl til naboene. Husk
å sette propp i utløpsrøret.
Balkongen skal vaskes,
ikke spyles. Det er
spesielt viktig å rengjøre
balkongene slik at ikke
duene trives for godt.

Alle beboere plikter iht.
Husordensreglene til
enhver tid å ha navneskilt
på/ved døren. Skiltet
skal ikke være av typen
dymolapp.

Det er ikke tillat å holde
hund eller utekatt i
borettslaget. Andelseiere
som ved særskilt grunn
har fått disepensasjon
til å ha hund skal følge
de retningslinjer gitt i
Husordensreglene.

Grilling
Det er etter
husordensreglene ikke
lov å grille på balkong,
verken med kull, gass eller
elektrisitet. Borettslaget
har oppført grillplasser
mellom blokkene.

Vaskeri
Åpent til kl. 16.00
Pinseaften lørdag 30. mai
Stengt
Kristi himmelfartsdag torsdag 21. mai
2. pinsedag mandag 1. juni

Digital postkasse
Minner om at det ikke
er lov å klistre egne
navnelapper utenpå
postkassen. Disse vil
bli fjernet. Kontakt
driftskontoret for å endre/
legge til navn.

Kjølerom
Alle andelseiere har tilgang
til et felles kjølerom i sin
etasje. Av og til kan det
forekomme ubehagelig
lukt i disse rommene. Vi
ber derfor alle beboere
om å være nøye med å
kontrollere at det ikke
ligger noe som kan
forårsake denne lukten.
Rengjøring av gulv utføres
av beboerne.

Alt hundehold skal søkes
styret og registreres hos
Driftskontoret.

Hold døren lukket
Driftskontoret har
mottatt henvendelser
om uvedkommende
(ikke-beboere) som
benytter seg av korridorer
og branntrapp til ikke
reglementert bruk. Vi
oppfordrer alle våre
beboere til ikke å slippe
personer de ikke kjenner
inn i blokkene.
Det er også viktig at
inngangsdørene inn i
blokkene holdes lukket.

Til våre besøkende

Storbilparkering

Status tregarasjer

Driftskontoret er åpent alle
hverdager mellom kl. 12.00
og 14.00.

Parkering for beboere med
større kjøretøy skal ikke
parkere på gjesteparkering
utenfor Nåkkves vei.

Vi viser til vedtak på
generalforsamling 2019
og etablering av nye
tregarasjer.

Eiere av større kjøretøy
skal søke driftskontoret
om parkeringstillatelse
for parkering på
«storbilparkeringen». Det
er tre plasser tilgjengelig.

Prosjektet er dessverre
forsinket, vi venter på
godkjennelse fra Oslo
kommune plan- og
bygningsetaten.

Bestill gjerne brikker og/
eller nøkler per telefon.
Betaling via vipps eller
kontant.
Stengt
Kristi Himmelfarts dag
- torsdag 21. mai og 2.
pinsedag - mandag 1.
juni holder driftskontoret
stengt.

Håndhygiene

Driftskontoret ønsker
at det vises hensyn
under parkeringen slik
at parkeringsplassen til
enhver tid er best mulig
utnyttet.

God håndhygiene er
viktig for å forebygge
kontaktsmitte.

Det henvises videre til
Husordensreglene.

Se plakat fra FHI på
oppslagstavlene for mer
informasjon.

Oppmerking av
parkeringsplasser

Følg oss
Følg oss på Facebook @
tveitabrl. Nå har vi også
opprettet grupper for
Driftsmeldinger.

Grunnlovsdagen
Vi ønsker alle våre beboere
en hyggelig 17. mai feiring.

Det vil i løpet av våren
merkes opp plasser
på gjesteparkering
utenfor NV1 og NV5.
Gjesteparkeringen vil være
utilgjengelig i perioden
arbeidet utføres.

På driftskontoret kan du
få kjøpt balkongflagg med
holder, og vi gleder oss til å
se blokkene pyntet til fest.

Oppstart for arbeidet vil bli
varslet på oppslagstavlen.

Med vennlig hilsen
Styret og Driftskontoret
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