Argang4,l{ummerll
15.04.2012

Granlund

borettslag

Beboerinformasion
vår2012
$tyresammen$etning
20.12
/ lX
medtilleggsfunksjoner
I detlc !r.

Etter valg og konstituering
12.04.12er styretssammensetningslik:

o

$tFesamfisetdry
2012/13

a

Yårftgmdogcodaimr

a

litt on detå boi borettslag

a

lelre,nilF ogsfthrbot{Xil$}
tiltat not rottor
- fonbyggede

Silje Mari Reinfiell,
nestlederog sekretær

a

$tnnavtale

Tove Berdal,styremedlem

a

$ounervsdlihbold

a

I{abohelryl

Torill MoenKulvik
l.varamedlem

o

fellerbodel

HaraldHervik
3.varamedlem
og Fellesbodansvarlis

StenSkogland,lederog
HMS-ansvarlig

SveinErling Lode
2.varamedlem

Yårdugnad
ogcontainer
planleggesgjennomførti uke 19. SRBvil
Vårdugnaden
somvanligutplassere
container.
Nærmereinfo kommeri eeetrundskrivsomsendesut i
uke 17.
Det planleggesingenHøstdugnad
i år såfremtingen
uforutsetteoppgaverskulle dukkeopp.

Ån cl n e 4. iluM M E R
1r

S I D E2

I sommerhalvåret
kansirkulasion$Brmpa
i fiernvarmeanlegget
medfordel
kobles
ut.Detsparer
både
strsm
0gpumpe
nårdetikkeerbehov
for
oBpvarming
avleilighetene.

Htt omdetå boi borettslag
Generalforsamling
for året2OlI ble awiklet 12.04.12.Styretkonstaterte
dessverre
et
sværtskuffendedårlig oppmøte,og vi føler behovfor å uttrykke det overfor beboerne.
Vi er et lite borettslagog mye arbeidfallerpå få personeroverlangtid. Det er lite
inspirerende
og motiverendefor sfyretat beboerneikke engasjerer
segi sakersom
gjelderalle.Generalforsamling
er lovpålagtog er borettslagets
høyesteorgan.Vi har
forståelsefor at noenenkeltegangerikke har anledningtil å møte,menat såmange
uteblirsomdennegangener uforståelig.Vi har ogsåregistrertat enkeltealdri har
deltaupå generalforsamling
i borettslaget
vårt.Det å bo i borettslagskiller segvesentlig ut fra det å bo i en selveietbolig. Borettslaget
kan ikke eksistereutenet lovlig
valgt styre,og deter en del av pliktenesomfølgerboformenat beboeremå deltai
driftenav borettslaget,
og ogsåvelgesinn til styrearbeid.
Vi oppfordrerderforalletil
å engasjere
segi driftenav borettslaget
og deltaaktiw i tiltak somstyretiverksetter.

(HM$)
Ilelse,
miljøogsikkerhet
forebyggende
tiltakmotrotter
Somet ekstrasikkerhetstiltak harborettslaget
inngåttserviceavtale
medPeliasfor å
forebyggeskadersomfølgeav at rotteretablerersegi området.Det vil bli montert
på nøyeutvalgtesteder,og dissevil jevnlig bli kontrollert.Aktivitet
åtestasjoner
rapporteresfortløpendetil styretvia en internettportal.Det er fiortsattviktig å sørge
for at uhygieniskesituasjonerikke oppstårved å etterlevebestemmelsene
om
jfr. IK-systemet,samtsørgefor reinholdav restavfallsbeholderne.
avfallshandtering,
Jfr. BeboerinfoVår i2011.
Det er kun Peliassomhar tilgangtil åtestasjonene,
og innholdeter sikretmot andre
dyr og barn.De er ogsåmerketmedadvarsler.

$trsmavtale
TOBB Forvaltning AS er som kjent vår nye forretningsfører og det gir oss en del nye fordeler. En av disse er tilbud
om rimeligere strøm som TOBB har framforhandlet med Trondheim Kraft AS. Stpet har inngått avtale om levering
av strøm til fordelaktig pris for de av beboerne som i dag har standard kraftpris. De som har annen avtale enn standard
kraftpris vil forbli på denne. Leveringsvilkårene med Trondheim Kraft AS vil ikke endres, og strømprisen er garantert
å bli minimum | ørekwh lavere enn standardkraftpris. Avtalene har normalt gitt en besparelsepå mellom 300-700 lff
med et årlig forbruk på 20 000 kwh. For oss vil besparelsenbli lavere pga. at fiernvarme benyttestil oppvarming.
Vi kommer tilbake med mer informasjon om strømavtalen i eget skriv.
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grøntareal
$ommervedlikehold
Borettslaget
vil i nærframtidkjøpeinn kalk og giødsel
til bruk på fellesarealet.
Detteinkludereralt arealpå inngangsidene
av huseneog mellomhusene.
Arealetinnenforgierdenepå hagesiden
har beboernei
l.etg. eksklusivbruksretttil, menhar datil gjengjeld
g 4-1 (2)
særskiltvedlikeholdsansvar.
Jfr. vedtektenes
Huskutsidenav gjerdetmot asfaltkantog evt.kantstokk
lekeplass.
Plenklippingpå fellesarealforutsettes
utført slik dethar
værtpraktiserthittil, og at borettslagetsutstyr benyttestil
detteformåI.
Vedlikeholdsansvaret
for Lekeplassen
er tillagt SRB som
leier inn hjelp til bl.a.plenklipping.
Huskverneutstyrvedbruk av maskiner!Seoppslagi
Fellesbod.

Nabohensyn
I denlyseårstider detkoseligå sitteute
og nyte en varm sommerkveld
medgod
matog drikke.Huskbareå ta hensyntil
naboene
bådenår detgieldergrilling og
støy.I borettslaget
ønskervi nattero
mellomkl. 23.00og 07.00.
Bruk av kullgrill på verandaer ikke
tillatt,jfr. IKS kap.3.6Brukeskullgrill
på plenenforan.
mådenplasseres

På verandakan det
benyttesgassgrilleller
elektriskgrill. NB! merk
reglenefor bruk og oppbevaringav gassflasker.
Jfr.IKS kap.3.5
Med hensyntil brannsikkerhetog miljø, er engangsgriller
dessverreikke tillatt i borettslaset.

fellesboden
Ajourført innholdsliste over utsfyr i Fellesbodener oppslått
på innsida av døra.Husk å føre opp på utlanslista hva som
lånes og av hvem. Feil og mangler må også anførespå lista
slik at Fellesbodansvarligkan korrigere eventuelleawik.
Fellesboden vår er innholdsrik og har utstyr som dekker de
fleste oppgaver imen sommervedlikehold.Den inneholder
også verneutsty'rog arbeidsklær.

Da gienstårdet å ønskederealle en
godvår og en riktig god sommer!

