Nyhetsbrev BB56 – Februar 2019
Under følger en nyhetsoppdatering knyttet til følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•

Valgkomité
Generalforsamling 23.mai 2019
Sjekk av pulverapparater
Sykkelvask i vaskerommet
Industristøvsuger til utlån på vaskerommet
Tyveri av barnevogner
Viktige datoer

Valgkomité
Vi har fått en person, men søker fortsatt to personer som kan sitte i årets valgkomité.
Valgkomitéens oppgave er å fremme forslag på kandidater til tillitsvervene som er på
valg på generalforsamlingen i Bjerregårdsgate Boligselskap. Arbeidet vil foregå i
perioden februar til april. Send en mail til styret på styret.bb@gmail.com hvis du kunne
tenkt deg å bidra på dette området.
Generalforsamling 23.mai 2019
Bjerregaardsgates Boligselskap AS vil avholde ordinær generalforsamling 23. mai 2019 kl
18:00. I forkant av møtet vil alle beboere motta en formell innkalling med informasjon om hvor
møtet skal avholdes.
Forslag som aksjonær ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 24.
mars 2019.
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 kan sendes på mail til styret.bb@gmail.com, eller per post til styreleder i
Bjerregaardsgates Boligselskap AS:
Hans Gjesme
Waldemar Thranes Gate 47 C
0173 Oslo

Sjekk av alle pulverapparater
Det vil være sjekk av alle private pulverapparater tirsdag 12. februar. Dette gjennomføres

ved at hver enkelt beboer setter ut sine pulverapparater utenfor inngangsdøren sin før kl 8:00.
Så vil representanter fra Aktiv Brannvern gå rundt i oppgangene og sjekke apparatene, og
markere disse. Apparatene kan hentes inn igjen etter kl 16:00. Dette er et gratis tilbud og
gjennomføres kun tirsdag 12.februar.

Sykkelvask i vaskerommet
Det er etablert en kombinert "sykkel-/barnevognsvaskehall" i det ene hjørnet av
vaskeriet. Dette er en prøveordning som blir permanent om det viser seg å funke.
PS: husk å spyle og rydde opp etter bruk og ikke bruk området som "mekkehjørne" med
sykkelolje etc.

Industristøvsuger til utlån på vaskerommet
Det er kjøpt inn en industristøvsuger som alle beboere kan benytte gratis. Denne er plassert ut
i vaskeriet og er tydelig merket med «BB56», det ligger også en enkel bruksanvisning der.
Benytt gjerne denne hvis dere skal rengjøre bodene deres eller lignende.
Tyveri av barnevogner
Det har forekommet to tyverier av barnevogner i oppgang 56B og 56C. Begge tyveriene
forkom i perioden 21-22 januar, og var knyttet til relativt dyre vogner. Vi ber beboere være
litt ekstra oppmerksomme, og ta nødvendige forholdsregler.

Viktige datoer
•
•
•
•
•
•

Tirsdag 12. februar: Sjekk av pulverapparater -sett apparatet utenfor inngangsdøren kl
8:00
Mandag 25.februar: Container i bakgården
Mandag 25.mars: Container i bakgården
Torsdag 11.april: Vårdugnad kl 18:00
Torsdag 23.mai: Generalforsamling
Mandag 27.mai: Container i bakgården

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

12. februar
12. mars
09. april
14. mai
11. juni

