
 
                                                                                                                                                                        

Nyhetsbrev BB56 – Januar 2018 

 

Under følger en nyhetsoppdatering knyttet til følgende områder: 

 Viken Fiber 

 Generalforsamling 2018 

 Brannsikring i kjeller 

 Nytt sykkelskur 

 Vedlikehold av vaskeriet 

 Viktige datoer 

 

Viken Fiber 

Vi har mottatt de nye dekoderne fra Viken Fiber. I boksene som blir utlevert ligger 

bruksanvisning og installasjonsguide. Hvis noen har problemer med å installere nye dekodere 

kan de ringe kundeservice på 21 45 45 00, eller ta kontakt med styret.  

 

De nye dekoderne vil bli utlevert til beboere ved vaskeriet i bakgården på følgende datoer:  

Søndag 28.januar kl 18-20 

Mandag 29.januar kl 19-21 

 

De som ikke har mulighet til å hente ut dekoder vil få tilsendt dette i posten i etterkant. 

 

NB! Viken Fiber melder om at de nye dekoderne først vil motta signal fra 1. februar, når nytt 

system aktiveres. Dere burde altså ikke installere ny dekoder før 1. februar.  

 

 

Generalforsamling 24.mai 2018 

 

Bjerregaardsgates Boligselskap AS vil avholde ordinær generalforsamling 24. mai 2018. I 

forkant av møtet vil alle beboere motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og 

hvor møtet skal avholdes. 

Forslag som aksjonær ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 20. 

mars 2018. 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen 

må det: 

 gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen  

 formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over 

 

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle 

avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget 

 



 
                                                                                                                                                                        

Forslag sendes til styreleder i Bjerregaardsgates Boligselskap AS: 

 

Hans Gjesme 

Waldemar Thranes Gate 47 C 

0173 Oslo 

 

Evt på mail til: styret.bb@gmail.com 

 

Brannsikring i kjeller 

I forbindelse med siste fase av prosjektet med brannsikring i kjelleren er det behov for at Oslo 
Brannsikring AS får tilgang til utvalgte boder tirsdag 23.01, onsdag 24.01 og torsdag 25.01. 

Det er derfor viktig at bodene er åpen disse datoene fra kl 07.30 til 16.00. Se komplett 
oversikt over hvilken dato evt. din bod må være åpen lenger ned. 

Dersom nevnte boder ikke er åpen på relevant dato vil hengelås bli klippet opp og erstattet med en 
ny. For spørsmål eller utlevering av nøkkel til ny hengelås kan henvendelser gjøres til Tor Erik 
Solvang på 924 37 712 eller styret.bb@gmail.com 

Tirsdag 23.01: 
Bjerregaardsgate 56C, D, E, F, G og H 
Bod nr: 16A, 10B, 159B, 6B, Bod 153B,151A, 157B, 159A,152A, 56F-1, 144A, 133, 141A, 146B, 
139A, 140B, 136B, 131A, 129B,127A, 130A. 

Onsdag 24.01: 
Bjerregaardsgate 56A og B 
Bod nr: 31B, 32B, 34, 34A, 34B, 41A, 41 B, 44A, 47A-1, 56A-2, 29A, 28B, 23B, 21A, 31A, 33B, 
35B, 60A, 56A, 55A, 46B, 48B, 57B, 11 

Torsdag 25.01: 
Waldemar Thranes gate 47A, B, C, D og 49C og D 
Bod nr: 61B, 47C-2, 69A, 68B, 74A, S26, 8A, 89B, 90B, 82B, 100A, 91A, 99A, 109B, 107B, 101B, 
1D, 3D, 2D, 116D, 118B 

 

Nytt sykkelskur 

I forbindelse med vedtaket som ble gjort på forrige generalforsamling om bygging nytt 

sykkelskur er det inngått avtale med entreprenør om bygging av dette. Oppstartstidspunkt er 

ikke fastsatt enda (vi tar litt forbehold om vær/snøforhold), men regner med at jobben starter i 

februar. Før arbeidet starter er det viktig at sykler etc. som nå står i skuret fjernes og plasseres 

i alternative sykkelstativ i byggeperioden som vil være ca 14. dager. Det vil bli informert i 

god tid om dette før byggestart. 

 

Vedlikehold av vaskeriet 

Det er gjennomført full service på alle vaskemaskiner og tørketromler i vaskeriet. Alle 

maskinene skal fungere som normalt.  

 

Papiravfall 

Papirsøppel tømmes en gang i uken, men blir likevel ofte overfylt.  Vi ber derfor om at alle 

beboere flatpakker alt som skal i disse beholderne, slik at det blir plass til mest mulig. 
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Viktige datoer 

 Mandag 29. januar: Container i bakgården 

 Mandag 26. februar: Container i bakgården 

 Mandag 19. mars: Container i bakgården 

 Torsdag 19. april: Vårdugnad 

 Søndag 6.mai: Bakgårdsmarked 

 Torsdag 24. mai: Generalforsamling 2018 

 Mandag 28. mai: Container i bakgården 

 

Salg av vaskekort 

Det selges vaskekort ved vaskeriet i bakgården kl 18:30-19:00 på følgende datoer: 

-13. februar 

-13. mars 

-10. april 

- 8. mai 

- 12. juni 

 

 


