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Til Andelseiere

Kunngjøring nr 03/19

Dugnad
Vårens dugnad blir avholdt 25. april kl. 17.00. Oppmøte ved flaggstanga.
Om du ikke har anledning, og likevel gjerne vil gjøre en innsats er det mye
søppel rundt om på gressplener, i grøfter og langs gjerdene som kan plukkes.
Styret har innkjøpt 2 stk. Fiskars opplukkere som kan anvendes. Husk å IKKE
bruke svarte søppelsekker da dette er ulovlig avfall også i container for avfall.
Container til hageavfall er oppstilt allerede ved fellesgarasjen.

Generalforsamling
Linjebo Borettslags generalforsamling vil bli avholdt torsdag 9. mai.

Renteøkning
Som dere sikkert har sett/hørt i media har Norges Bank hevet renten. Vi må
derfor regne med at også rente på vårt lån i Handelsbanken vil øke. Det er ikke
kommet noe konkret fra banken ennå, men en husleieøkning i 2019 må
forventes.

Ny regnskapsfører
Styret har besluttet å skifte regnskapsfører, og heretter føres vårt regnskap av
Vekstøkonomi ved Tore Hansen, Bjørkevegen 24, 2068 Jessheim.
Det ligger ingen dramatikk bak denne endring, og den vil ikke få noen betydning
for andelseiere.

Sjekk markisen.
Det er solrike tider og dermed går markisene i aktivitet. Linjebo har de siste
årene hatt et par tilfelle av markiser som har løsnet og falt ned. Heldigvis bare
med litt materiell skade. Markisen er beboers ansvar, og man bør derfor jevnlig
sjekke om markisen sitter skikkelig fast i veggen. Husk også å dra inn markisen
ved sterk vind.

Ismiddelbøtter.
I høst ble det utlevert bøtter med isfjerningsmiddel. Styret vil gjerne om disse
kan leveres tilbake igjen. De blir da levert ut igjen i full stand igjen til høsten.
Kan ved anledning leveres på trappen til Styrehuset, eller til styreleder i
Rådhusvegen 13A.

Hilsen Styret
styret@linjebo.no tlf. styreleder: 99543213
Dersom styreleder ikke er å treffe, er kontaktpersoner:
Grethe Fjelly, Ringvegen 19D – tlf. 90056687 – grethe@linjebo.no
Terje Mikal Mjelde, Ringvegen 17C – tlf. 91797844 – terje@linjebo.no

Kunngjøringer på e-post? Kan ikke også du motta Kunngjøringer på e-post?
Vennligst send en epost til styret@linjebo.no for å få fremtidige kunngjøringer på epost.

Husk: Du finner mye informasjon på www.linjebo.no


