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Utskifting av dører
Det er beboere selv som må bekoste eventuell bytting av dører inn til egen leilighet, men dette kan
ikke gjøres uten godkjenning fra styret. Det å bytte en dør, eller arbeid som innebærer endring på
dørstrukturen, innebærer at man bryter brannskiller, og dette kan potensielt være søknadspliktig.
Dato for dugnad
Styret har allerede nå satt dato for dugnad, slik at flest mulig skal kunne sette av tiden! Dugnad med
påfølgende sosialt samvær i velferden finer sted tirsdag 10. mai kl. 17.30. Det vil bli leid inn
container, slik at beboere får mulighet til å kaste små mengder avfall. Det er ikke tillatt å kaste
byggavfall eller søppel fra oppussing av egen leilighet i containeren. Alle som vil ha kastet avfall
oppmodes om selv å bidra på dugnaden. Det vil bli satt opp informasjon om dugnaden når datoen
nærmer seg.
Søppelskur
Det har den siste tiden vært et problem at det har vært mye søppel på bakken utenfor søppelskurene
og at dørene åpnes og blir stående åpne. Styret vet at naboene benytter våre søppelskur, da deres
egne er utstyrt med lås, og at skurene åpnes av personer som leter etter flasker. Styret har vært i
kontakt med styrene i borettslagene rundt oss, for å informere om at de ikke kan kaste avfall i våre
containere, samt med renholdsetaten for å forsøke å få de som tømmer papiravfallet til å rydde og
lukke dørene etter seg.
Det er viktig at beboere i Bøkkerløkka aldri åpner dørene til søppelskurene. Det som ikke kan kastes
gjennom lukene, skal ikke kastes i skurene. Det er utelukkende husholdningsavfall og papp som skal
kastes i skurene.
Styret er i kontakt med noen leverandører av avfallshåndteringsløsninger for å se på om skurene kan
utbedres, eventuelt skiftes på sikt.
Husordensregler
Alle nye (og gamle) beboere oppfordres til å lese husordensreglene, som finnes på bokkerlokka.no.
Styret minner om at det skal nabovarsles ved oppussing, også i nabooppgangene.
Generalforsamling
Det er generalforsamling i borettslaget onsdag 13. april, og styret oppfordrer beboere til å møte.
Sakspapirer vil bli lagt i postkassene i god tid i forveien.
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