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Generalforsamling 2018

Utbygging av Grefsenkleiva

Den 6. juni 2018 ble det avholdt ordinær
generalforsamling for Akebakkeskogen borettslag på
Grefsenkollen.

Som sikkert flere har fått med seg planlegges
omfattende utbygging av Grefsenkleiva. Det er
foreløpig usikkert i hvilken grad dette vil påvirke
borettslaget og beboere, men det er ønskelig at
borettslaget i det minste får anledning til å uttale seg
i saken.

Styret 2018-2019:
Gina Kristiansen
Sidsel Vatne
Einar Saltnes
Linn Furuvald Næss
Peter Ehrstedt
Varamedlemmer:
Karl-Inge Eidsvik
Marianne Freang Klomsæt

Saken ble diskutert etter generalforsamlingen 6. juni.
Andelseier Ulrike Jüse har tatt på seg å lede
prosjektgruppe i forbindelse med saken. De som er
interessert i nærmere informasjon eller har innspill i
forbindelse med dette, kan ta kontakt med Ulrike på
tlf. 411 91 375 eller epost ulrikejuese@gmail.com.
Styret vil ha fortløpende kontakt med Ulrike og være
formell avsender og mottaker av henvendelsene til
og fra kommunen.

Miljøutvalget 2018-2019:
Jan Sindre Selven
Dana Stene
Svein Erik Rud
Hanne Botnen

Bruktmarked for Akebakkeskogen

Valgkomiteen:
Agathe Backer-Grøndahl
Ketil Johan Rakkestad.

Det er opprettet en Facebook-gruppe med
bruktmarked for Akebakkeskogen. Gruppen er
lukket og man må inviteres for å bli med.
Administrator er Marte Horne. Ta kontakt med
Marte på Facebook dersom dette er interessant.

Refusjon av utlegg

Nye postkasser

Vedlikehold av grøntarealer

Felles postkassestativ blir snart satt opp. Styret har
fått bekreftet at de fleste aviser, blant annet
Aftenposten og DN, fortsatt kan leveres "på døren",
i postkassen ved enheten. De som ønsker "Nei takk
til reklame"-skilt, bes henvende seg til styret for å få
utlevert dette.

Styret minner igjen om at private utlegg som ønskes
refundert av borettslaget godkjennes av styret før
kostnadene påløper. Dette gjelder uavhengig av hva
kostnadene gjelder.
Borettslaget har en rekke flotte uteområder og ulike
beplantning som krever løpende vedlikehold.
Hageform er engasjert av borettslaget for å ta seg av
mye av vedlikeholdet. Vi oppfordrer likevel til
dugnadsånd hva gjelder vedlikehold av
grøntarealene, herunder frukttrær, bærbusker, hekker
eller annet. Borettslaget er avhengig av dugnadsånd.
Er du usikker på hvordan det skal vedlikeholdes,
eller har spørsmål om hva som må gjøres, er du
hjertelig velkommen til å ta kontakt med styret.

Sjekk av varmtvannsberedere ol.

En uheldig andelseier opplevde for kort tid siden at
varmtvannsberederen tok kvelden, noe som
medførte vannskade i både egen og naboens
leilighet. Styret minner om at den enkelte er
ansvarlig for vedlikeholdet av blant annet
varmtvannsberedere, og oppfordrer til at alle sjekker
disse og annet med jevne mellomrom.

Ventilasjonen skal være på – også i ferien

Styret minner om at ventilasjonsviftene alltid skal
være tilkoblet og i funksjon.

Aktivitetsdag og sommerfest – 25. august!
Miljøutvalget arrangerer aktivitetsdag 25. august
2018. Det blir voksenfest på kvelden, tilsvarende i
fjor, med quiz og musikk. Vi gleder oss!

VIKTIGE DATOER

25. august 2018
Aktivitetsdag og sommerfest
20. oktober 2018
Høstdugnad

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Hilsen Styret
www.akebakkeskogen.no

