BREGNEFARET SAMEIE

Informasjon fra styret – 2/20
Status på reklamerte punkter.
Styret har hatt et møte med byggherre Bøleråsen Senter AS, ved Ivar Bjoner, for å få en
gjensidig avklaring av noen aktuelle saker. Møtet ble avholdt som et videomøte.
Konklusjonen på møtet ble som følger:
Reklamerte saker som er lovet utbedret, men som ennå ikke er ferdigstilt, blir
utbedret i løpet av våren. Det vil bli framskaffet dokumentasjoner på utbedringene.
Saker der utbedringer er blitt avvist av byggherre, må sameiet søke juridisk bistand til
om en vil gå videre med sakene.
Dette er punkter styret vil komme tilbake til.

Trinnstøy.
Dette var også et tema på nevnte møte. Konklusjonen der var at det må foretas flere
målinger for å få et bedre bilde.

Skjeggkre.
Skal en aksjon mot skjeggkre være effektiv må alle være med. Tilbakemeldingene så langt er
at ikke alle er interessert i å bli med i en slik aksjon. Heller ikke næringsdelen. Styrets
konklusjon er derfor at dette blir lagt på is inntil videre.
Styret oppfordrer, - og i den grad styret kan pålegge noen -, alle til å legge ut limfeller i alle
rom. Det blir anbefalt å legge ut ca 5 feller i hvert rom. Det kan være lurt å ta vekk listene
under kjøkkenbenken og legge ut feller under benken/benkene. Limfeller kan kjøpes bl.a. på
Claes Ohlsson eller Felleskjøpet.
Det som også har en god virkning er å tette alle sprekker under fotlistene (gulvlistene), (og
evt andre sprekker i leiligheten) med fugemasse.

Betaling for installasjon av infrastruktur for El-billading.
Som tidligere informert om blir installasjonen av infrastrukturen startet nå i slutten av mars.
Det betyr at utsending av innbetalingsfakturaer kan sendes ut nå i det nærmeste.
Etter avtale med Usbl sender de ut faktura i hht den enkeltes ønske om oppdeling eller ikke.
Husk å gi tilbakemelding om måten du ønsker å betale på.
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Feiing av gårdsplassen.
Firmaet som klipper plenene, tilbyr seg å feie gårdsplassen og å fjerne grusen. Det vil de ha
opp mot 5000 kroner for.
Tidligere er dette ordnet via dugnad. På grunn av gjeldende situasjon kan vi ikke arrangere
en vanlig dugnad, men det burde kanskje gå an at noen få om gangen prøver å få fjernet
grusen. F.eks ‘oppgangsvis’.
Grusen må opp i kassene/bøttene der det er plass, men disse er nesten fulle, så mye av
grusen må nok deponeres andre steder. Noe kan legges på plassen ved sjørøverskuta.

Vasking av heisknapper og håndløpere.
De som utfører renhold i oppgangene, vasker nå også heisknapper og håndløpere i trappene.
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