Rundskriv Februar 2014
GENERALFORSAMLING 2014
Årets generalforsamling avholdes den 23 april kl. 19:00 på Ammerudhjemmet.
Husk å fylle ut oppmøteseddelen med navn og leilighetsnummer for enklere registrering.
Forslag til generalforsamlingen må være levert til styret senest 1. mars.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at
- det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
- forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Send det gjerne på e-post til post@alunsjo.no, eller legg det i postkassen til styreleder
Birgitte Anderson, Agr 19.
CANAL DIGITAL
Med den nye dekoderen vi har fått, er det mulig å programmere inn at man kun bruker
dekoderens fjernkontroll til både TV og dekoder (kan være avhengig av type TV). Instruksjon
fulgte dekoderen og finnes på hjemmesiden til Canal Digital.
BRANNSIKRING
Brannslukningsapparatet bør snus en til to ganger pr år. Apparatet er utstyrt med et
manometer, og pilen på manometeret skal være innenfor det grønne feltet..
Apparatet skal være plassert slik at det er raskt tilgjengelig.
Røykvarsleren har en testknapp. Holder man denne inne noen sekunder, vil alarmen utløses.
Dersom du mistenker feil på utstyret, vennligst ta kontakt med styret.
PETANQUEBANE VED LEKEPLASSEN
Styret fikk midler fra Groruddalssatsingen for å tilrettelegge for aktivitet over generasjonene
på lekeplassen. Banen er ferdigstilt, og styret vil utarbeide retningslinjer for bruk av banen
slik at den kan tas i bruk til våren/sommeren.
NETTSTASJONER
Hafslund nett skal rehabilitere nettstasjoner i borettslaget. 2 nettstasjoner skal fjernes, på Lfeltet og mellom P- og Q-feltet. 4 stasjoner skal erstattes med nye, ved G-, J- og M-feltet samt
mellom F- og H-feltet. Arbeidet vil bli gjennomført sommer - høst 2014 og vil bli varslet av
Hafslund.
BYGGESAKER
Styret minner om at utedel til varmepumpe ikke må monteres på utvendig fasade eller tak, og
at alle bygningstekniske endringer er søknadspliktige.

