Rundskriv for
Etterstad sør borettslag

22. januar 2019
VENTILRENS I ALLE LEILIGHETER
6. februar starter ventilrens i alle leilighetene i Etterstad Sør. Dette er første
skritt på veien mot bedre innemiljø i borettslagets leiligheter. Beboere må belage
seg på å være hjemme i inntil 3 timer mens kartlegging og rens av alle ventiler
utføres i leiligheten. Alternativt kan nøkkel leveres til en nabo som er hjemme
eller vaktmester. Jenssen System AS regner ca. 3 uker på å komme gjennom alle
leilighetene i borettslaget. Alle skal nå ha fått et varsel på sin inngangsdør med
tidspunkt og beskjed om forberedelser som må gjøres.
Vi håper alle er positivt innstilt til tiltaket, og prøver lokalisere skjulte ventiler
på yttervegg og innvendig i leiligheten. De innvendig kan finnes på kjøkken, bad
og på motsatt vegg av peis/kamin. Følg med på nettsiden vår etterstadsor.no for
oppdateringer.

NYTT ELEKTRONISK PARKERINGSSYSTEM
Ingen gjestekort er lenger gyldig og de som fortsatt mangler tilgang til
elektronisk registrering bes kontakte styret via kontaktskjema på nettsiden vår.

GENERALFORSAMLING 11. APRIL
Det blir avholdt generalforsamling i borettslaget torsdag 11. april 2019 kl. 18.00.
Sted for generalforsamling blir informert i varsel som kommer separat i
postkassene. Frist for å sende inn saker til generalforsamlingen er søndag 3.
mars 2019. Forslag som ønskes behandlet kan sendes styret via kontaktskjema
på etterstadsor.no eller pr. post til:
Evy-Aina Røe
Etterstadsletta 81 A
0660 Oslo

Oppussing og avfallssekker.
Vi er glad i å pusse opp, men husk at om du bestiller avfallssekker, som f.eks.
i-sekk må disse IKKE plasseres inntil veggene våre, pga. brannsikkerhet. De skal
heller ikke stå over lenger tid. Det samme gjelder bruk av containere, som ikke
er tillatt, om man ikke søker styret om godkjennelse for å ha den plassert på en
angitt plass i en kortere periode. Før du setter i gang med oppussingen, les deg
også opp på våre husordensregler. Ved støyende arbeider heng opp et nabovarsel
i god tid.

For et trygt og godt borettslag
Postadresse: Borettslaget Etterstad Sør, Etterstadsletta 87B, 0660 Oslo
Kontakt styret/vaktmester via kontaktskjema på etterstadsor.no
Vaktmester: Magnus Jo Christiansen mobil: 411 74 661

