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INFORMASJONSMØTE TOR SDAG 7. APRIL, KL. 18.00. VEDR. FJØSMESTERVEGEN
Det inviteres herved til informasjonsmøte vedrørende oppstart av byggeprosjektet ved Bromstadenga Borettslag, blokk A og
B.
På dette møtet vil både tiltakshaver, arkitekt og entreprenører være tilstede for å informere og svare på spørsmål som gjelder
byggeprosjektet.
Sted: Strindheim Kirke, underetasje
Hilsen
Styret i Bromstadenga Borettslag

ÅRETS VÅRDUGNAD - LES NEDENSTÅENDE NØYE!
Årets dugnad vil avvikles tirsdag 26 april. Vi håper som vanlig på god innsats fra alle beboere som har anledning til å delta
(Ikke tid? Finn en annen dag da vel).
Også i år vil det i forbindelse med dugnaden bli satt ut containere ved rundkjøringer i Fjøsmester– og Tingveien. Hver plass
kommer det en for restavfall og en for hageavfall (sekkene skal tømmes oppi hageavfall, søppelsekkene skal ikke kastes i container med hageavfallet). De vil bli byttet en gang. Det er viktig å merke seg at dette er en ordning beregnet på at man kan
kvitte seg med ulikt smårask en har samlet, ikke til å kaste store lass etter oppussing e.l. Dette forutsettes det at en selv får
kjørt bort.
Dette skal ikke plasseres i containeren: farlig avfall, EE-avfall (alt med ledning), dekk, matavfall, flytende avfall og
rene masser som takstein, betong, fyllmasse eller gips! Det skal ikke fylles over kanten på containeren!!
Mandag 25.04.15. Utsett av containere
Tirsdag 26.04.15. Dugnad, bytte av containere
Onsdag 27.04.15. Containere fjernes, feiing av gater
Når det gjelder dugnaden er dette en ettermiddag som forutsettes benyttet på fellesområdene med rydding av søppel, raking
av grus fra plener osv. der feiebil ikke kommer frem. Barnefamilier konsentrerer seg om lekeapparatene; vend sand i sandkasser og under lekeapparater. Ønsker noen å male skaffes maling, meld til styret! Så fort som mulig etter dugnaden vil det komme feiebiler i gatene (ikke kost i hauger). Vi minner også i år om at en ikke skal sette fra seg sekker med hageavfall ved
rundkjøringene, alle må selv sørge for å tømme dette avfallet i containere når de kommer!

FEIERAVVIKENE

GENERALFORSAMLING

TOBB har gjennomført fyringstester på aktuelle piper og følger opp dette med å
bestille og montere låsebåndene. Alle andre som ikke har blitt kontaktet av
TOBB, men som mener de har avvik som borettslaget skal ordne, må kontakte
styret.

Årets ordinære generalforsamling er planlagt
avviklet onsdag 20.04.15.

NYE P-PLASSER I FORBINDELSE MED BYGGESAKEN

PARKERING PÅ INDRE OMRÅDE

Se bakside. Tingsletta sine parkeringsplasser indikert i blått.

Minner alle beboere om at det er ulovlig å
parkere biler på det indre området! Det vurderes borttauing ved grove overtramp. Anmoder
alle å bruke parkeringsplassene anvist på baksiden av Tingfo.

Det kan komme en del info om naboens byggeplaner på relativt kort varsel.
Styret vil forsøke å varsle videre på tingsletta.no som er styrets hovedinformasjonskanal.

Innkalling vil som vanlig komme i alle postkasser.

MIDLERTIDIG PLASSERING AV SØPPELDUNKER
I forbindelse med naboborettslagets byggeplaner på øvre område har borettslaget blitt kontaktet av Renholdsverket. Søppelkonteinere flyttes midlertidlig ved rundkjøringen i Fjøsmestervegen.

