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VEDLIKEHOLD AV BYGGET – MALING OG BYTTE AV PANEL OG BYTTE AV
TAK, SLUK OG KASSER
Informasjon om begge status gjennomganger 15.12. ligger på nyhetssiden på
www.badebakken.com og det finner du her.

REPARASJON – TAKET I GARASJEN VED BADEBAKKEN 26
Elementene i taket i garasjen under Badebakken 26 sprekker. Dette gjelder element 1 og 4
fra veggen. Skanska kommer onsdag 13.1.16 og ser på det. Dette er en forsikringssak. Mer
informasjon kommer i neste informasjonsskriv/nyheter på nettsiden.

GET
Informasjon om planen videre ligger på nyhetssiden på www.badebakken.com og den finner
du her.

NY FORSIKRINGSLEVERANDØR
Styret ba om og fikk tilsendt 4 tilbud på forsikringsavtale. Ved gjennomgang valgte styret å
bytte leverandør. OBOS forsikring er vår nye leverandør og informasjon om avtale nr. og
bruk av denne finner du på www.badebakken.com og den finner du her.

SAMEIERMØTE 2016 20. april kl. 18 på BI
Sameiermøtet måtte endres til 20. april.
Styret arbeider nå med å skrive styrets arbeid 2015, gjennomgå og godkjenne regnskap 2015
samt ferdigstille budsjett 2016. Felleskostnadene vil øke 20 %. I tillegg jobber styret med å få
etablert vedlikeholdsplanene 2014 og 2015 med de faktiske kostnader. Vedlikeholdsplan for
2016 vil kun inneholde ferdigstilling av større vedlikehold startet i 2014 og 2015.
Varsel om sameiermøte med informasjon sendes ut i løpet av kort tid.
Styrets arbeid 2015, regnskap 2015, budsjett 2016, vedlikeholdsplaner 2014, 2015 og 2016
sendes ut i mars i god tid før sameiermøtet.

VALG TIL STYRET OG NY VALG KOMITEE
Valgkomiteen har lagt ut informasjon på nettsiden og den finner du her.
Alle som ønsker kan ta kontakt med valgkomiteen på valg@badebakken.com eller bkrio@getmail.no hvis du vil bidra for sameiet.

Styret oppfordrer beboere/seksjonseiere til å sjekke
www.badebakken.com før dere evt. ringer styremobilen eller sender epost.

Med hilsen fra styret
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