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Da er året kommet langt på vei, og det er allerede tid for å minne om årets 
generalforsamling. Sett av torsdag 22. mai fra kl. 17:45. Generalforsamlingen finner 
som vanlig sted i Voksen kirke. Vi ber om at forslag som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen er styret i hende innen 11. april.

Utleieplasser for bil 
Alle som skal leie parkeringsplass utendørs må levere inn vedlagte svarslipp. Dette 
gjelder også de som har leieplass i dag. Se mer informasjon på neste ark. Frist 6. april.

Blokkrepresentanter/Bomiljøutvalg
Det er veldig flott å se hvor aktive og engasjerte blokkrepresentantene rundt i borettslaget 
er, både i forhold til egen blokk og i egenskap av deltager i Bomiljøutvalget 
(blokkrepresentanter = Bomiljøutvalget). Dette er en viktig måte å få den enkelte blokks 
problemer, syn på ting, kreative forslag osv. ut til et større forum, som igjen har en direkte 
tilgang til styret og de vedtak som fattes der.

Blokkrepresentantene skal holde to blokkmøter i året (vår og høst) og møter i 
Bomiljøutvalget ca. hver 6. uke. Bli med på laget og vær med på å utforme både det nære 
miljøet og hele borettslagets miljø. I tillegg er det selvfølgelig en fin måte å bli kjent med 
nye naboer/medbeboere.

Vi mangler blokkrepresentant i følgende oppganger/blokker: Lvn. 56-60, 80, 86 og 110-
114. Neste møte i Bomiljøutvalget er mandag 7. april kl. 1900 i Dagligstuen (Lvn. 86). Bor 
du i en av de ovennevnte blokker/oppganger og kunne tenke deg å delta, ta kontakt med 
styret eller møt opp på neste møte - så er du i gang! 

Innstøpt elektrisk ledning i dekke under baderom
I betongdekket under baderommene er det innstøpt rør med elektroinstallasjon for 
underliggende leilighet. Bygningenes elektrotegninger viser ikke nøyaktig hvor rørene går, 
og plasseringen kan variere fra leilighet til leilighet. Et sted viste det seg at røret lå nær 
sluket. For å unngå skader på den elektrisk ledningen i forbindelse med utskifting av 
innstøpt sluk og vannrør i baderomsgulvet må det derfor vises aktsomhet under pigging 
av betonggulvet (borettslaget er uten ansvar for slik skade). Elektriker vil kunne påvise på 
forhånd hvor i gulvet den elektriske ledningen ligger.

Uønsket mating av fugler o.a. på boområdet
Styret henstiller til beboerne ikke å legge ut mat til dyr (fugler o.a.) på boområdet. Det er 
funnet opptil et halvt brød av gangen lagt på bakken. Dette tiltrekker blant annet rotter og 
duer til borettslaget.

Container
Det vil bli satt ut containere i første halvdel av mai i forbindelse med Rusken-aksjonen. 
Endelig dato er ikke fastsatt. Følg med på oppslag i oppgangen.

Innbrudd i bil i P-huset
Vi har dessverre igjen opplevd tyveri fra bil i parkeringshuset. Denne gangen midt i 
ettermiddagsrushet! Ser man noen som står og henger rundt innkjøringen er det fint om 
man passer på at ikke uvedkommende sniker seg inn. Vent med å kjøre videre til 
garasjeporten er lukket.
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