Infoskriv 1 til beboere i Bøkkerløkka Borettslag 2018
Branndører og branntetting
Styret skal i løpet av våren få satt inn branndører og få gjennomført
branntetting i kjellerne/vaskekjellerne og fyrrommet i borettslaget.
Rømningsveier og brannslukkere vil bli markert.
I nr. 8 vil vi ta bort døra inn til mellomgangen til fyrrommet og sette
inn ny lås i utgangsdøra til mellomgangen kjeller/fyrrom. På denne
måten kan beboere i nr. 8 gå inn og ut av kjelleren uten å bruke
trapper. Gjenstander som befinner seg der i dag vil bli ryddet bort.

Velferden
Styret minner beboere om at man kan bruke velferden i kjelleren i nr.
10c til å ha selskap. Det er bedre lydisolering og større plass i
velferden enn i leilighetene.

Vaskekjellerene
Styret vil prøve ut et nytt system for å reservere vasking og tørking av
tøy i vaskekjellerene.
Vi går bort fra å reservere vaskekjelleren med hengelåstavle. Man
reserver vaskemaskin og/eller tørketrommel avhengig av hva man
trenger. Reservering gjøres i en perm som vil ligge i vaskekjelleren.
Det vil ligge ved en veiledning i permen for hvordan man gjør dette.
Det vil også være informasjon om dette på nettsiden til borettslaget
(bokkerlokka.no). Vi starter med denne ordningen fra 01.03.
Reserveringstavlene skal da ikke brukes. Styret ber beboere som har
hengelås på tavla om å ta den bort. Styret klipper bort eventuelle
hengelåser 01.04.
HMS

Styret vil i løpet av mars måned gjennomføre HMS runder i
borettslaget. Vi kommer blant annet til å gå kontroll i
trappeoppgangene og i vaskekjellerene.
I trappeoppgangene vil vi fjerne sko og annet som blir oppbevart
utenfor dørene. Det er kun tillatt å ha en dørmatte foran
inngangsdørene, da trappeoppgangene er rømningsvei.
I vaskekjelleren vil vi fjerne alt av tøy som ikke henger til tørk eller
befinner seg i vaskemaskin/tørketrommel. Det er ikke lov å oppbevare
tøy i vaskekjelleren.

Generalforsamling
Det vil være generalforsamling 10.04. Kl. 18 i velferden. Sakspapirer
kommer i posten.

Ta kontakt på bokkerlokka@gmail.com hvis du har spørsmål.

Hilsen styret
☺

