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Status ladeanlegg – frist for bestilling av
ladeboks til prosjektpris er 22. mars
Som mange sikkert fikk med seg, ble det en del
utfordringer tilknyttet arbeidet på trafoene og
varslede strømbrudd. Dette har forsinket
prosjektet noe. Estimert dato for lading er
derfor endret fra 15. mars til 22. mars.
Prosjektpris for ladebokser gjelder frem til
ladeanlegget er montert opp, og frist for å
bestille ladeboks til prosjektpris er dermed 22.
mars.
Lefdal Installasjon tar kontakt med bestillere av
ladebokser før disse monteres.

Forslag til detaljregulering med
konsekvensutredning for
vannforsyningstunneler (stamnett)
Vann- og avløpsetaten skal sikre en fullgod
reservevannforsyning for Oslo kommune.
Forslaget omfatter nytt stamnett som skal binde
sammen eksisterende og ny vannforsyning.
Planen strekker seg over flere bydeler og
omfatter tunneler og vannbehandlingsanlegg
under terreng. Det foreslås hensynssoner for å
beskytte det underjordiske anlegget. På terreng
omfatter planen overbygg og atkomstportaler,
kjøreatkomster til det underjordiske anlegget, og
flere midlertidige anleggs- og riggområder.
Planforslaget inneholder alternativer på Oset og
Disen (O1/D2 eller D1/O2) og på Bjølsen (B1
eller B2).
Plan- og bygningsetaten vedtok 15.03.2021 å
legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og
sende det på høring. Berørte hjemmelshavere
har nå mulighet til å komme med innspill til
planforslaget.
Dere kan uttale dere til planforslaget innen 18.
mai. På Si din mening:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmen
ing/main.asp?idnr=2021034641 kan dere se
planforslaget med vedlegg og sende inn
bemerkninger. Dere kan også sende oss
bemerkninger per brev.

Vær på vakt mot tyver!
Styret mottok en henvendelse fra beboer etter
vinterferien, som hadde fått frastjålet en elsykkel. Sykkelen var plassert låst på andelens
terrasse. Dette er dessverre noe som også har
skjedd tidligere.
Vi minner om å være observant på ukjente
personer eller biler i borettslaget, og dersom
man oppdager noe mistenkelig oppfordres til å
ta kontakt med politiet. Ellers setter styret stor
pris på at vi orienteres om slike hendelser.

Informasjon fra styret - epost
Styret har tidligere anmodet om at andelseiere
oppdaterer/registrerer epostadresser i «Min
Side» hos Usbl, eller at man sender
epostadressen sin til styrets epost. Dette med
tanke på enklere, raskere og også mer
miljøvennlig informasjonsflyt.
Vi oppfordrer fortsatt de som foreløpig ikke har
gjort det til å registrere/oppdatere epostadresse
på «Min side» eller sende epost til styret på
akebakkeskogen@gmail.com.

Vårdugnad 2021
Vårdugnaden avholdes i år, som i fjor, over flere
dager og uten sosial samling – i dagene 15. – 18.
mars. Det oppfordres til å følge myndighetenes
retningslinjer om smittevern.
VIKTIGE DATOER:
22. mars: Frist for å bestille ladeboks til prosjektpris
7. juni: Generalforsamling 2021

Neste søppeltømming:
Restavfall - tirsdag 23.03.2021 (1 gang pr. uke)
Papir – tirsdag 23.03.2021 (hver 2. uke)

Hilsen Styret
Styret informerer nr. 3 2021 er også sendt ut på epost til registrerte
epostadresser.
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