Infoskriv januar 2017
Når vi nå skriver 2017, er det en påminnelse om at vi nok en gang nærmer oss visse faste
«ritualer». Først i løypa kommer innsamling av skrot og ting og tang fra loft og kjeller. Det
skjer onsdag 19. april. Uka etter, tirsdag 25. april, har turen kommet til innsamling av
hageavfall. Disse to aktivitetene burde sikre oss en ryddig og pen inngang til 1. mai-helga!
Så har vi generalforsamlingen, som i år er fastsatt til onsdag 26. april. Eventuelle forslag til
generalforsamlingen, må være styret i hende innen 15. februar.
Som tidligere annonsert, har vi nå inngått en avtale med TT-Teknikk om spyletjenester ved
kloakkstopp. Det innebærer at det er dette firmaet som skal kontaktes og brukes hvis en slik
situasjon oppstår. Når du du da ringer og bestiller tjenesten på 02490 er det viktig å nevne at
Nordre Hellerud borettslag er kunden. Det sikrer at fakturaen kommer inn i riktig spor. Denne
informasjon blir også lagt ut på hjemmesiden (herborvi.nordrehellerud.no) under menypunktet
Praktisk informasjon.
Litt etter timeplanen har vi nå landet tidspunktet for et infomøte om mulig omfordeling av
loft og kjeller i de horisontaldelte husene. Det er torsdag 26. januar kl. 1830 i Oppsal Arena,
i lokalet der generalforsamlingen vanligvis avholdes.
Som grunnlag for diskusjonen på møtet, er det ved dette infoskrivet lagt ved flere
dokumenter; det opprinnelige styrenotatet (som har ligget på hjemmesiden), kommentar fra
OBOS Prosjekt, uttalelse fra Advokatene i OBOS og styrets foreløpige oppsummering. Vi
har valgt å legge fram teksten uredigert, slik vi har mottatt innspillene og styrenotatene i sin
opprinnelige form. I sum burde det gi et godt utgangspunkt for å opplyse saken. Men det
fordrer at dere leser dokumentene og setter dere inn i saken. Det blir ikke lagt opp til en
grundig gjennomgang av dokumentene i seg selv.
Hensikten med møtet er å diskutere og belyse forhold knyttet til saken, ikke minst få fram
synspunkter fra beboerne som et innspill i styrets videre behandling av saken. Møtet skal ikke
munne ut i noe vedtak, men styret er interessert i å lodde stemningen og interessen for en slik
mulig omfordeling av arealene i borettslaget.
Vel møtt!
Styret

