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29. februar 2016

BERGET TIDENE
NR 1 2016

Grus på veien
Vi ber om at grusen på
veien ikke blir kostet ut på
sidene, men blir liggende
på veien. Dette på grunn av
at det blir glatt når det
fryser på og grusen skal når
våren kommer feies opp av
feiemaskin.

Vår dugnad
Dugnaden blir 27 april
17:00. Mer info om dette
kommer i april.

Tyveri og påkjørsel
av garasjeport
I det siste har noen kjørt på
den nye garasjeporten og
det er også stjålet et
brannslukningsapparat fra
samme sted. Ta kontakt
med styret om du vet noe
om dette.

Nettsiden

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen vil bli avholdt på Grendehuset,
Nebbejordet torsdag 19 mai 2016 kl. 18.00.
Saker som ønsket behandlet på generalforsamlingen må
være levert i styrets postkasse eller sendt på mail til
styret@rugdeberget.no senest fredag 1. april
På valg står det leder, 2 styremedlemmer, 3
varamedlemmer og 3 til valgkomiteen.
Hvis du har forsalg til kandidater eller ønsker å stille til
valg selv ta kontakt med valgkomitéen som består av
Nabil Nahas Rugdberget 23, Hernan Roias Rugdberget 4
eller Agnete Berntsen Rugdberget 67 eller mail
valgkomiteen@rugdeberget.no.
Oslo 17. februar 2016
Hilsen styret Rugdeberget Borettslag

Vi forsøker å holde
nettsiden så godt oppdatert
som mulig, men tar gjerne
imot tips til innhold. Send
dette til
styret@rugdeberget.no
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Styret arbeider med følgende
saker som er satt opp for 2016
Bytte gamle postkassestativer
Reparasjon og maling av sykkel boden

Utleie ansvarlig for
Grendehuset

Asfaltering på P-plassen ved Øvre Prinsdals vei samt
gjeste parkeringen ved blokkene

Vi søker utleie ansvarlig for
Grendehuset for perioden 1.
mai 2016 til 1. mai 2017.
Dette vervet honoreres med
NOK 15.000,-. Ta kontakt med
styret på e-post:
styret@rugdeberget.no

Endre takrennene i blokkene slik at vannet går i
takrennene i stedet for utenfor.

Mopeder i sykkel
boden
Igjen har det stått mopeder i
sykkel boden. Mopeder skal
kun stå parkert på moped
parkeringen.

Ferdigstille dugnaden med maling av de hvite
treveggene på verandaene i blokkene.
Prosjekt Plan - og bygg, ulovlige utbygginger.
Rammetillatelse er mottatt. Her fortsetter vi arbeidet med
å få alle godkjenninger vi må ha.
Møteplassen del 2. Her skal vi oppgradere med hekk,
fjerning av busker, ødelagte heller etc.
Utbedre mur i alle garasjer. Denne saken legges fram på
Generalforsamlingen i mai.
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