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INFORMASJON  JUNI 2006


Det er veldig høy aktivitet i borettslaget for tiden. Det er flere andelseiere som allerede er godt på vei med sommerens prosjekt – vedlikehold av boligene – maling.
I denne forbindelse er det et par ting man bør merke seg:

	Beisen er akrylholdig og må ikke påføres når det regner, påføres minimum et døgn etter at det har regnet.

Man bør være litt observant på værmeldingen slik at man, så godt det lar seg gjøre, ikke utsetter nymalte flater for regn et døgn etter påføring.
Man bør heller ikke beise for lenge utover kveldene med tanke på fuktighet som danner seg på veggene. Flatene må være tørre.
De farger som er valgt for boligene skal selvsagt benyttes for hele veggflatene. Dette gjelder også de loddrette bordene på hjørner og pr seksjon. 
Den hvite malingen er ikke beregnet for å legge på veggen, Den skal brukes til vinduer, listverk i denne forbindelse og rundt dørene.
Bod-dørene kan, dersom det er ønskelig, også males hvite.
Gjerdet rundt eiendommen skal være i samme farge som huset.

2.	PARKERING AV TILHENGERE.

Den rutine som hittil har vært gjeldende for de av oss som har tilhengere og parkering av disse, kan dessverre ikke lenger gjøres gjeldende. De som har parkert sine tilhengere bak garasjen nord i Landskronaveien må derfor flytte disse. 
Sletta Borettslag, som er eier av dette området har varslet at de tilhengere som står parkert her vil bli fjernet. Grunnet begrensede parkeringsmuligheter kan dessverre heller ikke biloppstillingsplassene benyttes til tilhengere.

3. PC HJELP

Vi har i vårt borettslag et firma som heter Mobil Datahjelp. Per Arne Thorvaldsen driver dette firmaet og vi henviser til www.mobil-datahjelp.com for nærmere informasjon over tjenester dette firmaet kan utføre. 

4. TILBUD PÅ TRELAST

Styret ved leder og nestleder har forhandlet frem en meget god avtale for borettslaget på kjøp av trelast. Maxbo Ødeby, Svelleveien 37, Lillestrøm innvilger inntil 40 % rabatt for borettslagets beboere…!!

      5. KOMPRIMATORBILEN
Komprimatorbilen vil også komme første mandagen i juli (03.07.) Styret minner om at det ikke er anledning til å kaste malingsrester, bilgummi, kjøleskap m.m. som er spesialavfall. Gjerder må den enkelte selv kjøre bort og kan avleveres for en rimelig sum på Bøler avfallsdeponi Borettslaget låner ut henger.
Alle er selv ansvarlig med og kaste sin søppel selv i komprimatorbilen. 

Med vennlig hilsen
Gjelleråsen Borettslag AL

Jarle Bryhn (Sign)
For styret. 

