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Tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2016
og 2017

Bystyret i Oslo vedtok 4. september 2019 å
tilbakebetale hele eiendomsskatten for 2016, og en
tredjedel av eiendomsskatten for boliger og
fritidsboliger for 2017.
Kommunen tilbakebetaler eiendomsskatten kun til
samme kontonummer som den ble betalt fra.
Tilbakebetalingen starter i slutten av september.
Innen 31. oktober vil de aller fleste ha fått pengene
inn på konto. Usbl utbetaler til andelseierne i tråd
med retningslinjene fra kommunen; til samme
kontonummer som innbetalingen kom fra i sin tid.

Avtale med Vestpark AS

Styret viser til eget informasjonsskriv ang. inngått
avtale med parkeringsvaktselskap Vestpark AS.
Avtalen er kostnadsfri og er primært inngått for å
sikre at gjesteparkeringsplassene blir forbeholdt
borettslagets gjester.
Samtlige andelseiere vil få utdelt tre
gjesteparkeringskort, som gjester kan benytte ved
behov. For spesielle behov kan styret kontaktes.

Låsolje til postkasser

Vaktmester vil gå over låsene til postkassene med
olje i løpet av høsten. Vi anbefaler imidlertid at
samtlige smører disse selv ved behov, slik at man
sikrer seg en velfungerende lås også i de månedene
klimaet er mer utfordrende for disse.

Feilparkering langs kommunal vei – kontakt
Bymiljøetaten
Det er stadig en utfordring med parkering langs
Akebakkeskogen, som tidvis skaper farlige
situasjoner. Beboerne kan kontakte Bymiljøetatens
vakttelefon og melde fra om feilparkerte og
uregistrerte kjøretøy. Tlf. 23 48 21 00 (døgnåpen)
eller epost vaktsentralen@bym.oslo.kommune.no
(mandag -fredag 07:00-22:30, lørdag 08:00-16:00).

Styreleder i permisjon

Styreleder Gina Borgersrud går ut i
svangerskapspermisjon i starten av oktober, og blir
borte til starten av mars. Nestleder Peter Ehrstedt
går i perioden inn som fungerende leder. Det vil ikke
bli utbetalt honorar til styreleder i perioden. Honorar
til styret for øvrig legges frem for godkjenning i
ordinær generalforsamling våren 2020.

Ventilasjonen skal være på

Styret minner om at ventilasjonsviftene alltid skal
være tilkoblet og i funksjon.
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Skilt til postkasse

Vi ber om at alle skilt til postkasse (navneskilt eller
«Nei takk til reklame») bestilles av styret, slik at vi får
ensartet skilting på samtlige kasser.
Postkasseskilt bestilles ved utfylling og innsending av
skjema som ligger på hjemmesiden
http://www.akebakkeskogen.no/?page_id=713, evt.
send epost til akebakkeskogen@gmail.com.

Parkering foran garasjer

Vi minner om at det er parkeringsforbud foran
garasjer. Dette er spesielt viktig at overholdes på
vinteren, da brøytemannskaper ikke får kommet til
og gjort en ordentlig jobb hvis bilene står parkert
utenfor garasjeporten.
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