A/L Gjelleråsen borettslag
Informasjon til nye og gamle beboere.

Utgitt første gang februar 2003. Sist endret februar 2003
Styret i borettslaget
Leder:
Per Arne Voldsrud
Landskronaveien 153
Tlf.: 63 84 26 97
Nestleder/vedlikehold:
Arnfinn Heimstad
Landskronaveien 30
Tlf.: 920 10 499
Sekretær / FO
Åse Kristiansen
Landskronaveien 20
Tlf.: 63 84 31 93
Styremedlem
Per Martin Ytterås
Landskronaveien 105
Tlf.: 63 84 00 11
Styremedlem
Per Bunes
Landskronaveien 15
Tlf.: 63 00 41 23

Opplysninger om
borettslaget
Adresse:
Gjelleråsen borettslag
Postboks 284
2001 Lillestrøm
Telefon: 920 10 449
Foretningsfører:
Skedsmo Boligbyggelag
Postboks 284
2001 Lillestrøm
Tlf.: 63 80 54 20
Fax: 63 80 54 22

Henvendelser til
styret
Mandag til fredag:
kl: 1800-2100.
Lørdag og søndag:
ingen henvendelser dersom
ikke noe er akutt.

Borettslagets egen hjemmesiden.
Borettslaget har egen hjemmeside. Her vil du finne nyttig
informasjon om styret, referater og andre ting som foregår. Følg
med på www.gjelleraasen.no

Utlån av henger.
Henger lånes ut ved henvendelse til Arnfinn Heimstad, Lkvn. 30,
Tlf.: 920 10 449. OBS! Hengeren skal kun benyttes til private
formål.

Comprimatorbilen.
Borettslaget har en ordning med comprimatorbil som kjører rundt i
laget. Maling/beis og annet spesialavfall skal ikke kastes i
comprimatorbilen. Hvis dette oppdages, blir den enkelte beboer
belastet med et straffegebyr på kr. 2500,-.
Større mengder materialer etter f.eks. oppussing skal ikke kastes i
bilen. Vi betaler etter vekt og antall timer bilen bruker. Hvis vi skal
fortsette med ordningen, må alle rette seg etter gjeldende regler.

Papp og papir.
Det finnes containere i borettslaget som papp og papir kastes i.
Ikke settes dette utenfor containeren. Større pappkartonger skal
deles opp/brettes sammen før de kastes.
Det er ikke meningen at andre skal rydde opp etter dere.
Dette har noe med trivsel i bomiljøet å gjøre.

Tillitsvalgte.
Det skal være tillitsvalgte pr. rekke/stikkvei.

Håndboken" som ble utgitt i 1972 ble levert til alle
husstander som flyttet inn i de 1048 nye
rekkehusleilighetene på Skjetten som ble bygget fra 1970
til 1975. Spesielt vil den være nyttig for nye beboere som
flytter inn, da den innholder de fleste nødvendige
opplysninger om påbyggingsmuligheter, utearealer,
grøntanlegg og generelle opplysninger om
rekkehusbebyggelse i Skjettenbyen.
Håndboken innholder også en del opplysninger som i dag
er "historie", men Fellesorganet har valgt å utgi
"håndboken" uten noen endringer.
Denne kan du få på CD i Acrobat Reader format ved
henvendelse til styret. Denne vi ikke bli oppdatert.
Pris pr. CD er kr. 100,- (til jobb og forbruksmateriell)

