Rundskriv nr 6 2015

HUSORDENSREGLER
På generalforsamlingen ble det vedtatt endringer i
husordensreglene for borettslaget. De oppdaterte
husordensreglene finner dere på borettslagets nettsider:
www.nsbl.no

VEDLIKEHOLD
Vedlikeholdsprosjektet (utskifting av panel og maling av husene) er i full gang. Leverandøren er noe etter
tidsplanen, men mener at de allikevel skal greie å gjennomføre prosjektet innen tidsplanen dere tidligere er blitt
informert om. Hvis dere lurer på noe vedrørende dette prosjektet ber vi om at dere tar kontakt med den som er
kontaktperson på deres felt:
-

A-feltet: Abobaker Bhatti (Smiuvegen 25)
B-feltet: Terje Knudsen (Smiuvegen 169)
C-feltet: Anita Pelsholen (Olaus Fjørtoftsvei 65)
D-feltet: Espen Mathiesen (Smiuvegen 229)

Mobil: 93 88 33 52
Mobil: 90 64 33 00
Mobil: 41 90 00 50
Mobil: 95 14 23 67

Vi minner om at følgende maling/fargekoder skal benyttes:
Gjørco Herrregård Maximal (som kan kjøpes hos Reginol i Strømsveien 318 telefon 23177590




Grå: Sink 9907 S4100-N
Hvit: Eggehvit S0502-Y

Alle vannbrett skal være hvite (disse blir nå malt hvite av malerne vi har leid inn). Alle vinduer skal også være
hvite. Vi vil vurdere om vi leier inn malerne til å male de vinduene som har behov for et malingsstrøk. Hvis
beboerne ønsker å male selv så skal den ovennevnte fargen benyttes (Eggehvit).

VARSEL OM EKSTRAORDINÆR GENERALSFORSAMLING
Styret har mottatt et krav om å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling fra to av andelseierne; Odd Jan
Olstad og Morten Nordby. Kravet er signert av 27 beboere.
Bakgrunn for krav om ekstraordinær generalforsamling er at man er uenig med styrets pålegg om at alle
verandaer må ha liggende panel.
Styret på sin side mener at pålegget som er gitt er innenfor styrets fullmakt og plikt i henhold til borettslagets
vedtekter §4-6.
Med bakgrunn i uenigheten kalte styret inn de som hadde fremstilt kravet om ekstraordinær generalforsamling
til et møte 30.06.2015. Styret ble informert fra forslagsstillerne (Odd Jan Olstad og Morten Nordby) om at de
ikke ønske å møte styret i denne saken. Styret tar dette til etterretning og vil rett over sommeren innkalle til
ekstraordinær generalforsamling.
Innkalling og sakspapirer vil dere motta i medio august. Det ser ut til at dato for den ekstraordinære
generalforsamlingen vil bli MANDAG 24.08.2015. Dette kommer vi nærmere tilbake til.
Ønsker dere alle en riktig god sommer!

