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Informasjon vedr. maling, ny generalforsamling og container
Bergen Vedlikehold er i gang med vask av fasader i borettslaget. Vask og maling vil foregå i rekkefølgen
som vist på bildet under. I de kommende ukene vil en fokusere på vask av fasader, mens etter hvert som
temperaturen i luften stiger, vil en begynne å male.
De planlegger å vaske omtrent seks rekker i uken fremover. For at arbeidet skal gå så raskt og effektivt som
mulig, og ikke skal gi laget noen merkostnader, er det viktig at ALLE gjør en innsats rundt husveggen.
Trekk griller, møbler, blomsterkasser og annet godt unna veggen. Blomsterpotter, pyntegjenstander, og
andre anretninger som er festet til vegg, må tas ned.
Har du ting som hagemøbler, eller annet du er spesielt redd for, må du selv ta ansvar for å dekke dette til.
Ekstra kostnader knyttet til at Bergen Vedlikehold må utføre rydding, vil bli fakturert den andelseier som
dette gjelder.
En vil starte på rekke 4 mandag 26. april, og fortsetter da bortover rekkene.
I tillegg til dette rundskrivet vil det også bli sendt sms uken før oppstart i din rekke. Mobiltelefonnummer
som er registrert i BOB portalen vil bli benyttet. Dersom det er feil telefonnummer, eller telefonnummer
mangler må du passe på å følge med når arbeid nærmer seg din rekke (du kan selv oppdatere nummeret ditt
på BOB sine nettsider).
Informasjon vil også bli publisert på facebook (Beboere i Bakkane Borettslag) og hjemmesiden vår,
www.bakkanebrl.no.

Ny generalforsamling planlegges i starten av uke 19. Innkalling vil komme i postkassen så snart lokasjon er
avklart. Generalforsamling vil bli avholdt fysisk.
Det vil komme containere for hageavfall i laget mandag i 10. mai. Disse vil bli hentet inn igjen fredag 14.
mai.
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