Røvernytt

_____________________Rundskriv nr. 2
Viktige datoer i 2019:
Generalforsamling: 6. mai.
Romsåscup: 15. og 16. juni.

Åpent styrerom
Nå er styrerommet flytta tilbake til oppgang 7. Fra
og med mandag 25. februar må beboere som
ønsker å kjøpe adgangsbrikke eller garasjeåpnere,
hente batterier til GET safe-brannvarsleren eller har
andre henvendelser til styret, treffe styret i Sverre
Iversens vei 7. Åpningstidene er som tidligere, alle
mandager mellom kl. 18.00 og kl. 19.00.
Styrerommet holder stengt i alle grunnskolens ferier
og på alle offisielle helligdager.
Årets ordinære generalforsamling
Generalforsamlinga er borettslagets øverste
myndighet. I forkant av generalforsamlinga kan
beboere sende inn forslag til endringer eller
tilføyelser til husordensreglene eller komme med
andre innspill. På den
ordinære generalforsamlinga
kan andelseiere eller dennes
representant være med på å
bestemme over de innkomne
forslagene. Vi går også
igjennom regnskapet for
2018, og det blir valg av medlemmer til styret og
undergruppene. Årets ordinære generalforsamling
avholdes mandag 6. mai kl. 18.00 i Røverbo. Å
delta på generalforsamlinga er en fin måte å få
innblikk i hvordan det går med borettslaget samt
mulighet til å få dine synspunkter fram. Det er også
en fin måte å bli bedre kjent med naboene på
Røverkollen på. Så bli med på årets ordinære
generalforsamling, da vel!

februar 2019__________________________
Green Charge – EU-prosjekt for lading
Som nevnt i Røvernytt i januar vurderer styret
fortløpende lademuligheter for elbil i borettslaget. I
den forbindelsen har styret i Røverkollen borettslag
takka ja til å være med i et internasjonalt
pilotprosjekt som skal finne smarte løsninger for
ladbare biler.
Pilotprosjektet går ut på
å legge opp en
infrastruktur som
muliggjør at elkjøretøy
kan lades på egen
parkeringsplass. Styret kommer med mer info om
saken når vi vet mer konkret. Det er fremdeles
ulovlig å lade elkjøretøy i garasjen. Styret ber alle
beboere som vurderer å kjøpe eller har kjøpt ladbar
bil og ønsker å lade bilen i borettslaget, ta kontakt
med styret for å få tilgang til borettslagets
ladestasjoner.

Nye oppgangsdører
I uke 10 begynner utskiftinga av oppgangsdørene,
og utskiftinga vil skje fortløpende. Som nevnt
tidligere
vil
det
eksisterende
nøkkelbrikkesystemet bli overført til de nye
oppgangsdørene. Beboerne trenger derfor ikke
bekymre seg for at utskifting av oppgangsdørene
skal hindre at de har tilgang til oppgangen sin når de
nye dørene er installert.

STYRETS KONTORTID – POST TIL STYRET
Styret har kontorvakt hver mandag kl. 18.00–19.00. Kontoret er i kjelleren i Sverre Iversens vei 7.
Styrets postkasse finner du i inngangsdøra ved nr. 7.
Du kan også bruke e-post: styret@roverkollen.no
Nettsidene www.roverkollen.no har mye nyttig informasjon!
Vaktmesteren har verksted i Sverre Iversens vei 27
(underetasjen på Røverbo).
Post til vaktmesteren kan legges i hans postkasse samme sted.
Vaktmesterens arbeidstid er ma.–to.: 07.00–15.30, fr.: 07.00-13.00.
Tlf.: 22 21 30 00 (NB – kun i arbeidstida)

Styret

