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Påminnelse: 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
Påminnelse: Info fra Valgkomitéen:
Ønsker du å sitte i styret eller valgkomiteen?
På generalforsamlingen i Bjerregaardsgate Boligselskap i mai er det valg på medlemmer og
varamedlem i styret. Ønsker du å stille til valg? Gi en tilbakemelding til Freddie Holstad, med
noen få ord om deg selv og hvilket verv du ønsker å stille til valg på. Vi oppfordrer spesielt

kvinner til å stille. Boligselskapet har bruk for både teknisk, praktisk og økonomisk
kompetanse. Frist for å melde sin interesse er søndag 11. mars, men meld gjerne inn før.
Ta gjerne kontakt dersom du ha spørsmål.
Mvh
For valgkomiteen
Freddie Holstad
Freddie.holstad@gmail.com

Brannsikring i kjeller
Siste fase av prosjektet med brannsikring i kjelleren er gjennomført. Arbeidet er utført av Oslo
Brannsikring AS og det er nå helt brann-tett mellom seksjonene og mellom kjeller og 1.etasje.
Takk til alle som bidro med åpning og tilgang til boder

Nytt sykkelskur
Det nye sykkelskuret i bakgården er nå ferdigstilt og kan tas i bruk. Vi ønsker alle en god
sykkelsesong når den tid kommer.

Vedlikehold
Vi har fått noen henvendelser om at enkelte av ytterdørene er blir noe «tregere» nå i kulda.
For å bedre dette vil vaktmesteren jevnlig sjekke alle dører og låser, samt smøre de dørene der
det trengs.

Støy
Vi minner om ordensreglene for boligselskapet både ved oppussing og fest. Vis hensyn til de
andre beboerne, og si ifra på forhånd.
Utklipp fra ordensreglene:
Vis hensyn til dine naboer
Høylytt” underholdning” er ikke tillatt mellom kl.23.00 og 07.00. Vis hensyn til dine naboer
og ikke spill unødvendig høyt til sjenanse for naboleilighetene. Det anbefales at det henges
opp nabovarsel i forkant av en fest/selskap.
Oppussing bør skje i ordinær arbeidstid på hverdager. Hvis dette ikke er mulig, og arbeidet
er av en slik art at det kan virke sjenerende for naboer, må dette finne sted før kl. 22.00 på
hverdager og er ikke tillatt på lørdager, søndager og helligdager. Banking og boring i betong
er uansett ikke tillatt mellom kl. 20.00 og kl. 08.00.

Viktige datoer


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. mars
-10. april
- 8. mai
- 12. juni

-Slutt-

