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3. mars 2016

REPARASJON – TAKET I GARASJEN VED BADEBAKKEN 26
Elementene i taket i garasjen under Badebakken 26 sprekker. Dette gjelder element 1 og 4
fra veggen. Takstmann fra forsikringsselskapet har vært på befaring og også fått informasjon
om FDV dokumentasjon på bygget. Styret venter på rapport fra takstmann og har purret på
denne, da vi ønsker å få dette reparert så raskt som mulig.

GET
Informasjon om status vedr. Get installering ligger på nyhetssiden på www.badebakken.com
og den finner du her.

LEKKASJER
Korreksjon vedr lekkasjen i 2; lekkasjen i nr 2 er ikke i garasjen, men yttervegg, nesten
øverst. Den er reparert utvendig, og vil bli reparert innvendig når leverandør får tilgang til
leiligheten.
Det er også avdekket lekkasje i garasjen fra endevegg under Badebakken 26. Dette er
ventilasjonen i barnehagen. Styret vil ta kontakt med barnehagen og informere den om
dette for å høre hva de vil gjøre. Dette vil i så fall bli utført til våren. Ventilasjonsanlegget i
barnehagen er barnehagens ansvar i hht vedtekten § 12.

DUGNAD
For å følge tradisjonen og å få gjennomført en del oppgaver, gjennomføres dugnad 11. mai
kl. 18. Det vil være container tilgjengelig og garasjen vil vaskes. Informasjon om dette
kommer i neste informasjonsskriv og på nettsiden.

SAMEIERMØTE 2016 20. april kl. 18 på BI
Styret har ferdigskrevet styrets arbeid 2015 og godkjent regnskap 2015 og budsjett 2016.
Vedlikeholdsplanene for 2014, 2015 og 2016 er også ferdigstilt.
Alt dette legges i et «hefte» som sendes til seksjonseiere i god tid før sameiermøtet.

VALG AV VALG KOMITEE
Valgkomiteen har kommet med sin innstilling for nytt styre for 2016-2017. Valgkomiteen har
ikke fått inn personer som ønsker å sitte i valgkomiteen.
Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og velges for 1 år. Arbeidet er konsentrert fra november
til mars og består i å finne personer som vil sitte i styret for neste år. Hvis du er interessert i
dette kan du ta kontakt med valgkomiteen på valg@badebakken.com eller
b-krio@getmail.no hvis du vil være med å gjøre en jobb 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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