
  
                                                                                                                                                                        

 

Nyhetsbrev BB56 – Januar 2019 

  

Under følger en nyhetsoppdatering knyttet til følgende områder: 

• Valgkomité 

• Generalforsamling 23.mai 2019 

• Radonmåling 

• Oppussing 

• Viktige datoer 

 

Valgkomité 

Vi søker tre 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. 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 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 

 

 

Radonmåling 

I alle kjelleroppgangene og i noen 1. etasjer er det hengt opp noen små svarte plastbokser. 

Dette er målere som de neste to månedene skal måle om det finnes radon i kjelleren. Det er 

viktig at disse ikke fjernes. Vi har ikke indikasjoner på at det finnes radon i bygget, men vi 

gjør uansett en måling for å være på den sikre siden. 
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Oppussing 

Det foregår til enhver tid en del oppussing i bygården vår. Vi vil med dette minne alle på å 

overholde ordensreglene knyttet til oppussing. Beboere er også ansvarlige for å informere 

innleide håndverkere om følgende: 

-ordensregler for oppussing 

-ytterdører må ikke bli stående i åpen stilling 

-avfall må ikke dumpes i kjelleren 

-det er et toalett i vaskeriet i bakgården som kan benyttes 

 

Viktige datoer 

• Mandag 28.januar: Container i bakgården 

• 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:  

• 08. januar 

• 12. februar 

• 12. mars 

• 09. april 

• 14. mai 

 

-Slutt- 

 


