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

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)

Onsdag 5. juni 2019 kl. 18:00
Frist for innmelding av saker er 15.03.2019.
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.

Snø og brøyting
Vi opplever i år som i fjor en snørik vinter.
Dette er nok til glede for mange, men byr også
på visse utfordringer. Det er fortsatt
Vaktmesterkompaniet som er leverandør for
tjenesten i borettslaget, og også for kommunen
(i selve Akebakkeskogen). Borettslagets
vaktmester jobber i tillegg iherdig for å rydde
småveier, parkeringslommer og andre steder det
er behov – for å gjøre situasjonen så god som
mulig for borettslagets beboere.
For klager som gjelder selve Akebakkeskogen
oppfordrer vi til å melde fra på
https://bymelding.no/. Mangler og skader i
forbindelse med snørydding på borettslagets
eiendom kan rettes til styret på
akebakkeskogen@gmail.com.
VIKTIGE DATOER!
25. april 2019
Vårdugnad
15. mars 2019
Frist for å melde saker til generalforsamling
5. juni 2019
Ordinær generalforsamling 2019
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