Berget Tidene
Siste nytt fra styret nr. 3 2015

Velkommen til vårdugnad onsdag 6. mai fra kl. 1700

Vårdugnad
Det kommer også denne gangen komprimatorbil som tar med seg alt av avfall. Den tar ikke
med spesial avfall som dekk, maling og elektriske artikler. Spesialavfall kan settes på paller
som vi setter opp og småelektrisk legges i bur som settes opp for slikt avfall. Dette håper vi å
få gjort på dugnaden: feie grus, rydde i skogen bak blokkene 8-10 og 12-16., klippe ned litt
kvist og busker samt reparere utemøbler.

Generalforsamling
Takk dere alle som møtte opp eller sendte med fullmakter. Det er godt å se det engasjement
og til tider den store entusiasme som finnes i vårt borettslag. Det kom frem forslag om
beboermøter og det vil vi ta opp og har allerede som mål å få til et beboermøte i september/
oktober.
Glade, engasjerte, positive og hyggelige mennesker er det som sammen med et
velfungerende styre skal til får å skape et godt bomiljø. VI er så heldige at dette har vi her på
Rugdeberget. Gleder oss nå til dugnaden hvor vi håper mange har lyst til å bidra og ikke minst
til samvær med hyggelige naboer.
Styret består nå av følgende medlemmer:
Styreleder James Griffiths, Rugdeberget 53
Styremedlem Renny Størbu, Øvre Prinsdalsvei 24K
Styremedlem Arne Stebergløkken, Rugdeberget 77
Styremedlem Florence Ajieh, Rugdeberget 10
Styremedlem Morten Riis Andersen, Øvre Prinsdalsvei 24J
Varemedlem Vigdis Irene Amsjø Berge, Rugdeberget 6
Varamedlem Geir Lohne, Rugdeberget 69
Varamedlem Evy Roen, Rugdeberget 79

Til neste års valgkomite ble følgende valgt:
Nabill Nahas, Rugdeberget 23
Agnete Berntsen, Rugdeberget 67
Hernan Rojas, Rugdeberget 4

Stilas
Arbeidet med å reparere taket på blokken 2-6 er nå ferdig.
demontert stilas. Denne jobben skal etter planen starte 6. mai.

Det som gjenstår er å få

Kontaktinformasjon til styret
styret@rugdeberget.no
Det er også stadig oppdateringer på vår hjemmeside: rugdeberget.no
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