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Ekstraordinær generalforsamling om
etablering av infrastruktur til ladbare
biler
Styret har over lengre tid jobbet med
prosjektering av infrastruktur til ladbare biler i
Akebakkeskogen borettslag. Det er som kjent
utarbeidet forprosjekt av Teknisk Boligelektro,
og styret ønsker nå å legge frem foreslåtte
løsning for andelseierne og be om råd og
samtykke til videre prosess.
Det er i den forbindelse berammet
ekstraordinær generalforsamling på Disen skole
onsdag 8. mai kl. 18:00. Det sendes ut egen
innkalling til møtet i forkant.

Ledige verv i borettslaget
Borettslaget trenger deg som er interessert i å
bidra til styret, miljøutvalg eller valgkomité.
Valgkomiteen består av
Agathe Backer-Grøndahl (rødt)
Ketil Johan Rakkestad (hvitt)
Se eget skriv til beboerne fra valgkomiteen
vedlagt Styret informerer.

Endringer i husordensregler
Styret la frem forslag til enkelte endringer i
husordensreglene i generalforsamlingen 2018.
Det endrede forslaget ble dessverre ikke medtatt
i innkallingen, og behandlingen av saken ble
derfor utsatt. Styret har nå gjennomgått disse på
nytt og sender ut på høring til beboerne, slik at
det som eventuelt er av innspill og
kommentarer, eller ønsker til endringer, kan
gjennomgås og behandles av styret i forkant av
generalforsamling. Selve vedtakelsen av
husordensreglene vil voteres over i ordinær
generalforsamling i juni.

styret dersom det er kommentarer til disse, og
eventuelle endringsforslag. Husordensreglene
med markerte endringer ligger på
www.akebakkeskogen.no.
Eventuelle kommentarer eller innspill ønskes til
akebakkeskogen@gmail.com innen 5. mai.

Hensatte eiendeler og søppel
Vi opplever dessverre at det til stadighet settes
igjen møbler og annet avfall i søppelboder eller
på andre fellesarealer i borettslaget. Avfall må
enten lagres i egen enhet inntil felles container
settes frem i forbindelse med dugnad, eller man
må kjøre det bort til avfallsstasjon.
Vi oppfordrer alle beboere til å holde det ryddig
og pent rundt seg, til glede for alle! Dugnad er et
felles initiativ til å ta i et tak på fellesarealer, men
vi oppfordrer generelt til at den enkelte passer
på å holde orden på sine egne utearealer.

VIKTIGE DATOER!
25. april 2019
Vårdugnad
8. mai 2019
Ekstraordinær generalforsamling på Disen skole
5. juni 2019
Ordinær generalforsamling 2019, Grefsenkollen
24. august 2019
Sommerfest!

Vi ønsker alle en riktig god påske!

Vi oppfordrer alle til å gjennomgå foreslåtte
endringer i husordensreglene og gi
tilbakemelding til

www.akebakkeskogen.no

Hilsen Styret

