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GENERALFORSAMLING 2021 

Grunnet begrensninger i fysiske samlinger ifb. covid-19-pandemi, vil ordinær generalforsamling gjennomføres som 

digitalt årsmøte via Vibbo (som i fjor). 

• Alle andelseiere må ha registrert mobiltelefonnummeret sitt for å delta på det digitale årsmøtet. 

• Den som ikke er registrert, kan registrere sitt telefonnummer på https://vibbo.no 

• Den som ikke kan delta på det digitale årsmøtet, kan avgi sin stemme ved å fylle ut stemmeseddel som man 
finner i innkallingen.  

• Digitalt årsmøte åpnes på Vibbo tirsdag 25.mai 2021 kl. 12:00. 

• Møtet er åpent for avstemming i 3 dager. 

• Årsmøtet lukker fredag 28. mai 2021 kl. 12:00. Dette er siste frist for å avgi stemme. 
 

Du vil motta en SMS når årsmøtet starter! 

 

 

FLAGGSTANGA ER BYTTET 

Vår flaggstang var i så dårlig befatning at den måtte skiftes ut. Den sto 

ikke helt stabilt lenger og det var fare for at den skulle gå over ende. 

Flaggstang Spesialisten har foretatt befaring, nytt fundament er støpt og 

det er byttet til ny flaggstang slik at vi igjen kunne flagge til vår 

nasjonaldag 17. mai. 

 

 

VARMEN STENGES ETTER PINSE 

Som vanlig vil varmen stenges av for sommeren, og dette gjør vi etter pinse. Det jobbes med å få på plass ny 

varmestyring til varmesesongen starter opp igjen til høsten, slik av vi kan få kontroll på utgifter forbundet med 

fyring. 

 

 

YTTERDØR TIL LEILIGHETEN 

Det er fortsatt flere leiligheter som har de gamle ytterdørene inn i leiligheten fra borettslaget var nytt. Disse 

dørene tilfredsstiller ikke nåværende krav til brannforskriften om borettslaget hadde blitt bygget i dag, og det 

anbefales at den enkelte beboere med gammel dør vurderer bytte av sin ytterdør. 

Bytte av ytterdør i leiligheten har flere fordeler. Man får blant annet mindre støy fra oppgangen inn i leiligheten 

og nye dører er laget i henhold til gjeldende brannkrav.  

Ny dør må støtte brannkrav B30/EI30. Døren bør ha lydisolasjon på minimum 35-45 dB. Døren må slå innover i 

leiligheten. Godkjent type dør er NORDIC B30/35DB ALPI MAHOGNY eller tilsvarende. 

Dør kan bestilles hos www.ligaard.net eller via borettslagets snekker. For mer info se Beboerguiden på våre 

nettsider: https://haugerudborettslag.no/ytterdor-leilighet/  
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