[INFORMASJONSSKRIV ETTER 11. STYREMØTE I STYRET 2015-2016]

6. april 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. Takstmann kommer igjen på tirsdag med en entreprenør,
for å se om det må graves opp utenfor 16 på gressplenen mot barnehagen. Styret forventer
en rapport etter denne befaringen slik at dette kan repareres.

VÅR FEIING
Neste uke vil all singel feies vekk fra gangveier og gresset.

DUGNAD
Dugnad gjennomføres dugnad 11. mai kl. 18 og mer informasjon finner du under nyhet på
nettsiden; her.

CONTAINER
Det vil være container tilgjengelig og informasjon legges under nyhet på nettsiden: her.

FEIING OG FORNYE OPPMERKING AV GARASJEN
Garasjen feiies og oppmerking av parkeringsplassene blir fornyet 3. og 4. mai kl. 0800-1600.
Informasjon vil henges opp i heisen i tillegg under nyhet på nettsiden; her.

BONING 1.-3. ETASJE
Styret innhentet 3 tilbud for boning av trappeoppgangene. Styret har valgt RenPluss og dette
gjennomføres i løpet av mai. Informasjon legges ut under nyhet på nettsiden.

BYTTE AV STRØMMÅLERE
Hafslund starter arbeid med å bytte strømmålere i vår. Styret vil legge ut informasjon under
nyhet på nettsiden. Disse strømmålere gjør at vi slipper å lese av strømforbruk som vi nå
gjør. Dette har ingen kostnad for sameiet eller seksjonseiere.

SAMEIERMØTE 2016 20. april kl. 18 på BI
«Hefte» med innkalling, agenda, styrets arbeid 2015, regnskap 2015, budsjett 2016,
vedlikeholdsplanene for 2014, 2015 og 2016 samt valgkomiteens innstilling til styret 20162017 er sendt til seksjonseiere og du finner det også på nettsiden: her
Møt opp på sameiermøtet, delta i diskusjon om sameie og velg styre 2015-2016 for
Sameiet Badebakken 2-34

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

Styret 2015-2016 takker for seg.
Med hilsen fra Styret i Badebakken 2-34

Sameiet Badebakken 2-34 - En oase ved Akerselva

