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Styrets sammensetning etter årets
Rotter
generalforsamling
For å hindre rotteplage i borettslaget må
Kari Haldorsen (Styreleder), Tor Andreas
ikke dyr mates utendørs.
Bremnes (Nestleder), Hildegunn Reime,
Karin Mathisen, Elisabeth Sinnes, Geir
Nedtråkk av plen
Brandshaug, Eilif Didriksen, Nina
Vi henstiller til beboerne om ikke å bruke
Thorbjørnsen (vara) og Gina Hestetun
plener som snarvei da disse blir
(Vara).
nedtråkket og ødelagt.
Balkonger høyblokk
Stoltz har nå avsluttet arbeidet med
forsterkning av balkongene.
Grilling i hager og på altaner
Styret vil minne alle om at det kun er lov å
bruke gassgrill eller elektrisk grill.
Til andelseiere i 1.etg m/hekk og hage
Alle andelseiere som bor i 1. etasje og
disponerer hage, plikter å holde hagen
ryddig og i orden. Hekker skal beskjæres,
maksimal høyde er 1.70 m, D- og G-blokk
noe lavere av hensyn til utgang i trafikkert
vei.
Det er ikke tillatt å lade El-Bil i
borettslaget
Bruk etablerte ladestasjoner.
Dyrehold
Vi minner om ordensreglene punkt 6:
Innenfor borettslagets område skal hunder
til enhver tid holdes i bånd, jf.
Politivedtektene.
Lufting av hunder skal ikke foregå i
oppganger, ved inngangspartier, på
altaner, lekeplasser eller på plener der
barn leker. Husdyreiere plikter til enhver
tid å påse at husdyret ikke volder skade
eller ulempe, eller er til sjenanse for andre
beboere i borettslaget. Hund og katt skal
merkes med halsbånd hvor eiers navn,
adresse og telefonnummer tydelig
fremgår.

Sentralvarmeanlegg , låser og ny mail
Meld fra til vaktmester innen 15.juni
vaktmester@slettebakken.com
dersom det er feil på anlegget i din
leilighet, slik at det kan rettes opp når
sentralvarmen stenges for sommeren.
Dette gjelder radiatorer, rør og kraner.
Gi også beskjed til vaktmester om behov
for smøring av lås i entredør/hage- og
altandør innen samme dato.
Ferieavvikling
Vaktmester Knut har ferie i uke
30,31,32,33, og Soner uke 28,29,30.
Kontoret vil være stengt i uke 27,28 og 29.
Kontorvaktene startet opp etter
21.august.
Armkroken og Det sosiale hjørnet
Kontakt Karin Mathisen på tlf 55 28 60 73/
907 365 83 for leie når kontoret er stengt i
sommer.
Styremøter
Siste styremøte før sommerferien blir
19.juni. Saker som skal behandles må inn
en uke før.

Styret og ansatte ønsker dere alle
en riktig god sommer.

