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Til Andelseiere

Kunngjøring nr 06/19

Søppelsortering
Kommunen er igjen gått over til 2-ukers intervall på tømming av søppel. Det er
derfor nå enda viktigere å sortere søppel riktig. Svarte søppelsekker blir under
ingen omstendigheter godtatt i restavfallet.

Dugnad
Høstens dugnad blir avholdt 10. oktober 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.
Container til hageavfall – og KUN hageavfall – blir til dugnaden oppstilt ved
fellesgarasjen.

Støy fra jernbanen.
Styret har tatt kontakt med Kommuneoverlegen ang. støyen fra jernbanen. Som
alle kan høre har dette enda ikke ført til noe konkret, men Kommuneoverlegen er
på saken og har bedt BaneNor om støyanalyser, uttalelser m.v. Selv om det er
en altfor langsom prosess, mener styret det er grunn til å forvente bedring.

EL-billading.
Regjeringen har hatt et lovforslag om å pålegge borettslag og sameier å
klargjøre infrastruktur for lading av EL-biler ute på høring. Høringsfristen var
01.09.19 og vi må regne med at det kommer et lovpålegg om dette i løpet av
relativ kort tid. Styret har derfor satt i verk tiltak og er ved å innhente tilbud på å
klargjøre infrastrukturen, siden det er sannsynlig at presset på installatører vil
øke prisen når pålegget kommer. Det er mulig å søke støtte fra fylket, og det er
også tenkelig at det er lettere å få støtte nå, enn senere. Denne oppgradering av
anlegget vil ligge på anslagsvis kr. 230.000, før støtte evt. er innvilget.
Styret anser at denne investering er innenfor vanlig forvaltning og dermed en
styrebeslutning. Saken vil derfor ikke bli sendt ut til en (ekstraordinær)
generalforsamling.

Steng av vannet
Det er snart fare for nattefrost og vi minner om at vann til utekraner må stenges,
og kraner tømmes. Rørene må luftes med ventil ved inne-kranen. La deretter
kranene ute stå åpne for å hindre at rør/kraner fryser i stykker.

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.
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