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Forhåndsvarsel om generalforsamling
i Akebakkeskogen Borettslag

Kontroll av garasjene i uke 5

Onsdag 6. juni 2018 kl. 18:00

Ny plassering av postkasser

Iht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved
om at ordinær generalforsamling i
Akebakkeskogen Borettslag vil bli avholdt på
Grefsenkollen,

Frist for innmelding av saker er 01.04.2017.
Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som
er nevnt i innkallingen som kan behandles på
borettslagets generalforsamling.
For å sikre effektiv og god behandling av slike
saker, ber styret om følgende:
 Det bør gå klart frem at saken ønskes
behandlet på generalforsamlingen.
 Forslagsstilleren formulerer et konkret
forslag til vedtak.
 Hvis en sak anses lite egnet for
generalforsamlingsbehandling, vil styret
drøfte med deg om saken heller bør
behandles på et styremøte eller beboermøte
etter generalforsamlingen.
Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og
signert til styret på epost
akebakkeskogen@gmail.com eller til
Akebakkeskogen borettslag
Att. Gina Kristiansen Borgersrud
c/o Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 Oslo
Egen innkalling til generalforsamling med
vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før
ordinær generalforsamling.

Ledige verv i borettslaget
Borettslaget trenger deg som er interessert i å
bidra til Styret, miljøutvalg eller valgkomité.
Ta kontakt med valgkomitéen:
Aleksander Holten 992 75 784 Blått
Hanne Haugvaldstad 907 71 274 Grønt
Ketil Rakkestad 917 61 681 Hvitt
Øystein Høgsand 906 07 215 Rødt

Styret varslet i sist "Styret informerer" om
kontroll av garasjene på nyåret. Denne vil bli
gjennomført i løpet av uke 5 av vaktmester.
Styret vil ta kontakt med de vi evt. har spørsmål
eller tilbakemeldinger i etterkant av dette.
Som tidligere informert har samtlige andelseiere
fått anmodning fra Posten om å samle
postkassene til fem ulike punkter i borettslaget.
Det ble tidlig gjort klart at det med anmodning i
dette tilfellet ble ment krav, og at alternativet til
å følge anmodningen ville være å måtte hente
posten på postkontoret.
Styret har jobbet med alternative forslag til
plassering av nye postkassestativ etter flere
henvendelser fra beboerne. Foreslåtte forslag fra
styret er nå akseptert av Posten, og vil etter
innkjøp av postkasser og stativ iverksettes.
Dette skjer trolig ut på våren, etter snøen og
frost i bakken er borte. Styret vil informere
nærmere om dette så snart vi har klart tidspunkt
for gjennomføring.
Styret har for øvrig vært i kontakt med
Aftenpostens distributør, som har sagt at de kan
fortsette å levere til de nåværende
leveringspunkter, gitt at de som ønsker dette
setter opp kasser i form av noe de kaller A-rør,
eller lignende. Vi har ikke sjekket opp dette for
evt. andre aviser, det får nesten bli opp til den
enkelte å gjøre selv.
Se hjemmesiden www.akebakkeskogen.no for
skisse med oversikt over postkassestativene på
de ulike feltene.
VIKTIGE DATOER!
6.juni
Generalforsamling 2018 på Grefsenkollen.
1.april
Frist for melde saker til generalforsamling
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Hilsen Styret

