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Generalforsamling
Det ble avholdt generalforsamling i borettslaget onsdag 13. april. Nytt styre ble valgt og består av
Tian Wahlman (styreleder), Aina Gustavsen (nestleder), Sjur Lie, Kurt Laukvik og Ida Sellereite Fjell.
Styret kan nås på bokkerlokka@gmail.com.
Det ble vedtatt å sette opp bom i oppkjørselen til 10A, å utarbeide en vedlikeholdsrapport for
byggene, som skal lages i 2017, samt en endring i husordensreglene om påbud om å bestille korrekte
navneskilt til egne ringeklokker, da klistrelapper ødelegger skiltene.
Sneiper
Under dugnaden ble det oppdaget at noen bruker plenen som askebeger. Det er ikke tillatt å verken
røyke ute og kaste sneipene på bakken, eller å kaste snieper ut av vinduet dersom man røyker inne i
egen leilighet. Fellesarealene skal være til glede for alle og alle beboere må bidra til at disse holdes i
god stand.
Sandkasse
I fjor kjøpte styret inn en kasse som står i sandkassen. Denne er til å samle felles leker i. Styret vet at
det er flere som ikke bor her som benytter seg av sandkassen, men vi ber alle beboere som bor i
borettslaget og som bruker sandkassen om å hjelpe til med å holde området i orden. Leker som er
brukt må legges på plass når man er ferdige med dem, og lokket må lukkes slik at kassen ikke fylles
med vann når det regner.
Vaskekjeller
Styret ser seg nok en gang nødt til å informere om at vaskekjellerne er fellesarealer og ikke steder
man kan oppbevare personlige eiendeler utover oppsatt vasketid. Enkelte beboere har store
mengder skittentøy, kurver og vaskemidler stående permanent i vaskekjellerne. Fra og med dags
dato vil alt som befinner seg i vaskekjellere når det ikke er noen som har oppsatt vasketid, bli kastet
uten advarsel.
Dugnad
Det ble gjennomført dugnad tirsdag 10. mai.
BLA BLA
Takk for deltagelse!
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