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INFORMASJON MAI 2007

Bjørketrær
I forbindelse med riving og nyetablering  av garasjer vil alle bjørketrærne som står langs Landskronaveien bli hugget ned. Disse blir kvistet og stammene blir kappet i passe lengder. De av beboerne som ønsker å benytte seg av denne muligheten for å skaffe seg ved, er velkomne til å forsyne seg. Først til mølla……

Varmepumper og parabolantenner.
Det blir montert stadig flere Varmepumper på våre leiligheter. I denne forbindelse er det viktig å ikke forestå ”Visuell forurensing”. Det er derfor bestemt i alle borettslag i Skjettenbyen at varmepumper ikke skal monteres høyere enn ca 70 – 80 cm fra bakke til underkant av utedelen. 
Parabolantenner skal heller ikke monteres på tak eller vegger. 
Se Generalforsamlingsvedtak i 2004,    pkt 4.

Sak nr 16/2007	Varmepumper og parabolantenner. 
Montering av varmepumper skal skje med ytterdel montert i bakkenivå, senterhøyde ca 1 mtr. 

a)	Det må under ingen omstendigheter monteres på tak!
b)	Styret skal kontaktes før montering skjer.

	Parabolantenner. I denne forbindelse henvises til Generalforsamlingsvedtak i 2004 pkt 4. hvor det ble enstemmig vedtatt at antenner ikke skal monteres på tak eller vegg. Se også www.gjelleraasen.no 

	De beboere som ikke har montert i forhold til ovenstående bes for egen regning korrigere disse montasjene i løpet av juni måned 2007.

Containerbil.
Denne ordningen er satt i gang for å avhjelpe situasjonen for beboerne i Gjelleråsen Borettslag AL. Det er noen enkle ”regler” vi må følge:
	Det som skal kastes må ikke plasseres i stikkvegen før samme dag bilen kommer, dvs første mandag i hver måned. Bilen starter i LKV 1 kl 17.30
	Styrets representant er alltid med. Denne skal primært påse at regler for hva som kan kastes på bilen følges. Han skal ikke utføre påkasting for beboerne, men hjelper gjerne til.
Det godtas ikke saker som; TV, Radio, PC’er, Kjøleskap, Frysere, Malingspann, Dekk etc; 
dvs gjenstander inneholdende miljøgifter. Dette må leveres på gjenbruksstasjon eller til El-Kjøp/ Lefdahl etc, av hver enkelt.
	Likeledes har vi lagt restriksjoner på materialer  ved vedlikehold etc. Dette må vurderes av styrets representant i hvert tilfelle i forhold til mengden som ønskes kastet..


Felleskostnader
I forbindelse med Generalforsamlingsvedtak i forbindelse med Nye Garasjer , ble det protokollført økning i felleskostnader med kr 400,- pr mnd. Grunnet prosentuell beregning vil dette bli noen kr over.
Økningen gjøres gjeldende fra fra 1. juli 2007.

	Minner om ferdigstilling av maling av vegger og vinduer. Informasjon om dette ble gitt sensommer 2006. De som er tilskrevet og ikke har ferdigstilt dette pr 1. juni 07, vil få besøk av fagmann som for deres regning utfører jobben.


Med ønske om en riktig god og trivelig sommer



Skjetten, 30. mai 2007
Jarle Bryhn
Styret
Gjelleråsen Borettslag AL


