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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær Generalforsamling holdes 24. mai
kl. 19.00 på Haraldsheim Vandrerhjem.
Saker
som
ønskes
behandlet
på
Generalforsamlingen må være styret i hende
senest 12. april, og kan leveres i postkassen
til
styreleder
Erik
Sundheim
i
Akebakkeskogen 81b.
Innkalling med saksliste blir distribuert i
forkant av GF.
Depositum for garasjer
Borettslaget må som kjent slutte med
depositum for garasjer pga lovendring.
Vi beklager at utbetalingen av dette drøyer.
USBL har svært mange depositum å
avslutte, samt at de holder på med
årsoppgjør. Vi håper nå at depositum og
utbetalinger vil være på plass forhåpentligvis
innen utgangen av mai. Dere vil få et brev
når det nærmer seg for å oppgi kontonr, så
vil det gå ganske fort med selve
utbetalingene etterpå.
Garasjene skal ikke benyttes til andre formål
enn oppbevaring av kjørtøy samt nødvendig
tilbehør og rekvisita.

Kildesortering
Vi ønsker å ha en grønn profil, og
oppfordrer alle til å kildesortere alt avfall nå
som kommunen har innført dette.
De spesielle posene får dere gratis på
dagligvarebutikkene.

Den gamle hvite brakka ved
fotballbanen
Denne forsvinner snart da vi har fått
bygget inn et nytt rom i utstyrsboden på
hvit felt.
Maling
Styret har i samarbeid med vaktmester
bestemt at vi ikke trenger å male noen
bygg i 2011. Antakelig vil det blå feltet bli
malt sommeren 2012.
Fotballsparking osv:
Garasjene må ikke brukes som fotballmål,
bruk heller fotballbanen. Garasjene og
portene er skjøre.

Grilling og aking
Miljøutvalget arrangerte grilling og aking
mandag 28.mars. Minst 40 små og store i
alle aldre var innom bålplassen.
Kjempehyggelig og svært positivt! Vi håper
ennå flere blir med neste gang.
Styremøter
Vi har styremøter hver måned.
Neste styremøter er 5. april og 5.mai.
www.akebakkeskogen.no
Styret jobber med å oppdatere hjemmesiden
vår!
I tillegg er vi selvfølgelig på Facebook ☺
Tips til endringer ønskes til erik69@gmail.com

Erik Sundheim, Styreleder
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