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Generalforsamling 15. juni kl. 18:00!
Styret har berammet ordinær generalforsamling
til 15. juni kl. 18:00 på Thon Hotel Storo.
Formell innkalling til generalforsamling sendes
ut mellom 8 og 20 dager før møtet.

Henvendelser til styret
Vi oppfordrer til at man ved henvendelser til
styret i hovedsak benytter styrets fellesepost
akebakkeskogen@gmail.com, og ikke til det
enkelte styremedlem.

Sykkeltyveri

Avfallshåndtering
Styret har etter henvendelse vedtatt å sette ut en
ekstra papiravfallsbeholder på blått felt som en
prøveordning, da beboere stadig opplever at
beholderne her er fulle og flommer over.
Vi oppfordrer samtlige beboere til å benytte seg
av avfallshuset som tilhører det feltet man selv
bor på, da kapasiteten er beregnet ut fra antall
beboere på hvert felt. Vi ber også om at alle
komprimerer papiravfallet før det kastes, slik at
det blir plass til mer i dunkene.

Kjøring på internveier

Fra beboer er det meldt om tyveri av en dyrere
sykkel natt til onsdag 13.mai. Sykkelen var låst,
men låsen var klippet opp. Familiens andre
sykler var urørte. Dette minner veldig om et
planlagt tyveri av noen som har sett seg ut
akkurat denne sykkelen. Alle beboere
oppfordres til å følge godt med egne og naboens
eiendeler!

Ny vimpel til flaggstanga
Styret har bestilt ny vimpel til flaggstanga ved
ballbanen, da den eksisterende har fått hard
medfart av treet ved siden av.

Styret mottok nylig henvendelse fra beboer om
nestenulykke på hvitt felt hvor en stor varebil
var involvert. Det er en stadig økende bruk av
hjemleveringstjenester, noe som medfører både
økt trafikk og tidvis uvettig kjøring.
Vi oppfordrer samtlige til å gi beskjed til
eventuelle leveranser til ikke å kjøre inn i
borettslaget, men parkere på utsiden og gå inn
med varene.
Styret vil jobbe videre med mulige tiltak for å
begrense kjøring på internveiene.
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Gjesteparkeringskort
Vi minner om at gjesteparkeringskort skal følge
andelen, så husk å gi disse videre til ny
andelseier dersom du skal flytte.
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