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INFORMASJON
28. November 2006

Gjennom året som har gått har det løpt store kostnader . Vi vet at vi fikk eiendomsskatt, at rentene er på bevegelse oppover, at borettslaget vårt etter hvert vil komme til å møte vedlikeholdskostnader på grunn av alder. I tillegg til dette ble det gjort en kjempejobb i forbindelse med maling i borettslaget.
	Det informeres herved om at felleskostnadene økes med kr 200,- pr mnd fra og med 1. januar 2007. 

Informasjon om slik økning skal gis med min 1 mnd’s varsel. 






Som et ledd i å prøve å redusere kostnadene våre ser vi også på container bilen som kommer første mandag i hver måned. Dette er jo veldig positivt for alle oss som bor i borettslaget. Men vi ser oss nødt til å redusere hva vi kan legge på denne bilen.
	Det kommer ikke lenger til å bli godtatt å hive resultatet av innvendig og utvendig vedlikehold på bilen. Med andre ord vil vi ikke kunne kaste mengder av trevirke på bilen. Vi minner om at vi har tilhengeren til disp. Kontakt Arnfinn på mobil 92 01 04 49 for å rekvirere hengeren!!









Styret har fått henvendelser fra beboere som går på oppstart og tomgangskjøring av biler, spesielt om morgenen. Dette er til sjenanse da eksosen trekker inn mot leilighetene når bilen står med ”snuten” utover på oppstillingsplass.
	Vi ber alle om å vise hensyn til våre naboer og parkere bilen med ”snuten” inn mot gangveien/leilighetene. Da vil i hvert fall eksosen gå vekk fra dørene til naboene!!



 



 
Vi har også fått henvendelser fra beboere som lurer på plassering av varmepumper, da spesielt utedelen. Vi har tatt kontakt med ekspertise på området, som vil være med på å vurdere om det er mulig å plassere denne på samme sted på leiligheter i borettslaget. Nærmere info vil komme på styrereferat fra møtet vi skal ha 6. desember 2006. Dette blir hengt opp på oppslagstavla som tidligere referat.

Styret ønsker hver enkelt en riktig fin adventstid og en GOD JUL!

For Styret i Gjelleråsen Borettslag AL

Jarle Bryhn

