RAVNKOLLEN BORETTSLAG
Ravnkollbakken 60,
0971 OSLO
Treffetid for styret:
Mandager 17.30 – 19.00
Telefon 97 67 67 32
e-post:styret@ravnkollen.no

Lokalvaktmestere:
Andrè, tun 1– 3,
tlf 97 03 63 72
Roy, tun 4 – 6,
tlf 97 70 63 55

Vaktmestersentralen
Romsås senter 6
tlf. 22 21 30 00
e-post:
rvs@sentralen.net

Ved heisstans:
Nokas
33 30 88 00
33.30 98 75
____________
Get: 02123.

SKADER PÅ BOLIG SKAL MELDES TIL BORETTSLAGET. SKADEN SKAL OGSÅ MELDES TIL FORSIKRINGSSELSKAPET BERKLEY PÅ TLF 23 27 24 54 / 23 27 24 55 PÅ DAGTID OG TLF 67 55 25 00 ELLERS I DØGNET.

___________________________________________________________________________________________

NYTT FRA STYRET NR. 161, MAI 2016.
GENERALFORSAMLING OG
STENGT STYREROM I MAI
Årets generalforsamling avholdes
MANDAG 9. MAI
i samlingssalen på Tiurleiken skole.
Årsmøtehefter er omdelt til alles postkasser.
Det gjøres oppmerksom på at styrerommet er
stengt denne dagen og også mandag 16. mai.
Ta kontakt med vaktmester for utlevering av nøkler
dersom du har bestilt grendehuset eller
reparasjonsgarasje i perioden 9. – 22. mai.

LEIE AV GRENDEHUS TIL
KONFIRMASJON I SEPTEMBER
Det er stor pågang for leie av grendehuset til
konfirmasjon i september måned. Det vil derfor bli
loddtrekning om hvem som får leie. Loddtrekning
skjer mandag 13. juni kl. 18.50 på styrerommet.

PLANTING UTENFOR OPPGANGER
De som vil plante utenfor sin oppgang er velkommen
til å gjøre det for opptil kr 700,-. Utlegg til planting
refunderes ved framlegging av kvittering på innkjøp.
Refusjonskrav må legges fram ved personlig oppmøte
på styrerommet.

BEIS TIL VERANDA
Dersom du får ånden over deg og ønsker å beise
vindusveggen på verandaen, husk at det er en
målsetting om at alle skal ha lik farge på denne
veggen. Beis, eventuelt fargekode, og utstyr til
påføring kan bestilles/fås på styrerommet.

ROMSÅS CUP
25. – 27. mai er helgen du bør sette av for å komme og heie på
Ravnkollens fotballengler, for da går årets cup av stabelen.
Påmeldingsinformasjon for de som vil være med å spille
omdeles snart til alles postkasser.
Nytt av året er at det vil være et hyggelig musikalsk innslag
med stor ungdomsappell midt på dagen lørdag og at speaker
for cupen vil være en lokal størrelse med mye på hjertet .

SIKRINGSSKAP
Borettslagets generalforsamling vedtok for 4 år siden å skifte
sikringsskapene i leilighetene. Saken ble utsatt grunnet forslag
om våtromsrehabilitering, som kom året etter. Fjorårets
generalforsamling vedtok et rungende NEI til
våtromsrehabilitering, så styret tok da opp igjen arbeidet med
utskifting sikringsskap. Nå er vi kommet dit at utskifting av
skap tar til etter sommeren. Hvor og eksakt når vi begynner,
vites ikke i skrivende stund - informasjon vil følge.

VÅRRENGJØRING AV P-HUS
P-husene skal feies og ryddes:
P-21 (ved grendehuset) ONSDAG 25. MAI
P-22 (det midterste) TIRSDAG 31. MAI
P-23 (ved Joker) ONSDAG 1. JUNI
ALT LØSØRE LIGGENDE/HENGENDE I
P-HUSENE VIL BLI FJERNET OG KASTET!
Etter husordensreglene skal p-huset kun brukes til parkering
av bil, motorsykkel og tilhenger. Rengjøring skjer 08.00 –
15.00. Biler som ikke blir kjørt ut er til hinder for arbeidet og
vil bli veldig møkkete, så kjør ut bilene. Parkeringsreglene for
gjesteplassene gjelder ikke fra dagen før og hele
dagen/kvelden den dagen ditt p-hus rengjøres.

SENIOR?
Seniorene fortsetter trøstig sine treff i RKB 36 hver onsdag fra
kl. 12.30. Møt opp til lodd, vaffel, kaffe, spill og moro!

Spørsmål? Vi er på styrerommet på mandager, på 97 67 67 32
ellers i uka og på styret@ravnkollen.no hele døgnet!

