Nygård terrasse boligsameie

Informasjonsskriv mai 2017

Styret 2017-2018
Styret 2017-2018 består nå av følgende medlemmer:
Jan Hattestad – leder, tlf: 908 55 532
Ivan Galetic, tlf: 991 51 599
Marianne Lindeberg, tlf: 994 84 048
Anders Ledang, tlf: 920 94 554
Marit Løken, tlf: 48 05 11 68

All e-post til styret sendes til styrets egen e-postadressse:
nygardterrasse@styrerommet.net

Valgkomiteen består av:
Tore Kristiansen, Etterstadsletta 84 og Daniel Munch, Etterstadsletta 108

Kontaktinformasjon vil bli hengt opp i oppgangene

Henting av avfall den 08.05.17
Alle kan sette avfall på utsiden av inngangspartiene 07.05 - 08.05.17.
I år kan dere sette ut småelektrisk – legg dette i egne hauger, det sparer vaktmesterne for
mye sortering.
NB: ikke maling, bildekk, større hvitevarer

Dugnad 10.05.17 klokken 17.00
Vel møtt til dugnad onsdag den 10 mai klokken 17.00. Det vil bli hengt opp informasjon i hver
oppgang om hvilke oppgaver som skal prioriteres.

Styret håper så mange som mulig har anledning til å komme. Vi avslutter som vanlig med
grilling og noe godt å drikke.

Status ballplass
Oppgradering av ballplassen starter medio mai. Tronslien anleggsgartner har fått oppdraget.
Ballplassen vil bestå av en asfaltert basketballbane og fotballbane med kunstgressdekke.
Det vil bli satt opp ballfangernett for å unngå at baller sparkes inn i barnehagen og inn på
terrassene til beboere i 100-102.
Dersom beboere har spørsmål og/eller kommentarer til oppgradering av ballplassen kan
beboere kontakte Anders, Ivan eller Marit.
Eget informasjonsbrev vil bli sendt ut til beboere på Nygård og Alna Terrasse før oppstart.

GET
Get oppgraderer infrastruktur for TV/nett. Dette har medført noe gravearbeid på området
vårt. Get er i sluttfasen av oppgraderingen, og det er lovet at dette skal bidra til mer stabile
TV-signaler og nettilgang da kapasiteten på nettet økes.

Varmtvann
I enkelte oppganger har det vært utfordringer med varmtvannet. Det vil her bli byttet ventiler i
berederne i oppgang 90 og i oppgang 86. Dersom andre oppganger opplever problemer med
varmtvann, kontakt Ivan.
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