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Parkering foran søppelcontainere

Styret har igjen fått henvendelse fra Renovasjonsetaten om at det ikke må parkeres så nært opptil søppelcontainerne

fordi det blir problemer med tømming. Renovasjonsetatens biler er store og trenger mye plass. Tirsdager tømmes

papir, torsdager tømmes restavfall. I tillegg må vaktmester ha tilgang på mandager for å tømme innsamlet søppel.

Mulighet til innløsning av fellesgjeld

Den 1. november 2012 blir det igjen mulig å betale ned/innløse seksjonens andel av sameiets felles lån som ble tatt opp i

forbindelse med kjøp av sameiets tomter i 2007. Hvis dere ønsker å være med på dette, trenger Anna Regnskap å få

informasjon om dette senest innen 28. oktober 2012. Beløpet som skal betales blir litt i overkant av kr. 50 000.

Vennligst send følgende informasjon til post@anna.no eller aunbakk@anna.no:

Navn på eier/-e av seksjonen

Arnulf Øverlandsv. adresse

Seksjons nummer

E-post adresse

Telefon nummer

Anna Regnskap vil sende dere informasjon om det nøyaktige beløpet som skal innbetales, kontonummer og

betalingsdetaljer per e-post.

Betalingen vil skje direkte til sameiets lånekonto. Anna Regnskap vil trenge en kopi av kvitteringen på betalingen etter

at betalingen har skjedd. Denne sendes til post@anna.no og skal merkes med navn på eier/-e, seksjons nummer og A.Ø.

adresse.

Hvis dere har noen spørsmål vedrørende dette, vennligst ta kontakt med oyvind@skogen.info eller aunbakk@anna.no.

Som styret tidligere har kommunisert, vil de fleste sannsynligvis være i stand til å få bedre betingelser på et lån ved å ta det opp
privat, enn det sameiet kan få selv om vi har presset banken for å få gode betingelser. En mulighet er å vurdere økonomien i å øke
lånet på egen bolig og betale både lånet for tomtekjøpet og andelen av kostnaden som vil påløpe for garasjerehabiliteringen, fra
denne økningen. Tinglysningsgebyr vil sannsynligvis påløpe/variere avhengig om lånet økes innenfor eksisterende tinglyst
låneramme eller det er snakk om ordinær tinglysning, så snakk med banken.

Råkjøring på gangveiene

Styret har fått en del klager på rask kjøring på gangveiene. Vi ber om at det holdes gangfart, slik at vi unngår ulykker.

Rammetillatelse Jerpefaret 31

Det er gitt rammetillatelse for utbygging i Jerpefaret 31. Styret vil ta kontakt med utbygger for å få til en best mulig

prosess for sameiet.

Funnet Toyota bilnøkkel

En Toyota bilnøkkel ble funnet i sameiet, på 6. plan, for noen uker siden. Den som savner nøkkelen kan sende e-post til

oyvind@skogen.info.

Parkering

Det er fremdeles noen som parkerer i innersvingen av veien ned mot bussholdeplassen. Styret ber om at man av

sikkerhetsmessige årsaker, ikke parkerer der.
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Gratis ved!

Et tre som er felt for å kunne få malt en av gavlveggene, ligger ferdig kvistet, tvers overfor inngangen til heishuset på 7.

plan. Hvis noen trenger ved, så er det bare å forsyne seg. Prinsippet om førstemann til mølla gjelder!

Styret


