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GENERALFORSAMLING 2012 
 

Årets generalforsamling avholdes tirsdag 22. mai kl. 19:00 i Samlingssalen, Trosterud skole. 
Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er 31. mars. 
Forslag må være skrevet på en slik måte at det er mulig å stemme over det / fatte et vedtak. 
Forslag må derfor avsluttes med et forslag til vedtak / konklusjon. 
 
 

RENS AV SOILRØR 
 

Det er behov for vedlikeholdsspyling av alle avløpsledninger i borettslaget.  
Styret har derfor innhentet pristilbud på rengjøring av soilrør og bunnledninger, samt 
rengjøring av kjøkkenstikk og stikkledninger til bad i alle 578 leiligheter.  
Vedlikeholdet betyr at firmaet som skal utføre arbeidet må inn i alle leiligheter. Arbeidene 
planlegges utført i mai måned og vil skje på dagtid mellom 07:30 og 15:00. 
Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon i neste rundskriv. 
 
 

PARKERING PÅ PLENER 
 

Vi har mottatt tilbakemeldinger om parkering og kjøring på plener. Dette er strengt forbudt!  
Plenene er for tiden svært våte og biler lager dype hjulspor.  
Fotballsparking på våte plener er også et problem og vi ber alle foreldre si fra til sine barn 
om ikke å sparke ball før plenene har tørket opp. 
 
 

NY AVTALE OM VEDLIKEHOLD AV GRØNTANLEGG 
 

Styret har inngått ny avtale med GrøntMiljø A/S om skjøtsel av grøntanlegget.  
Avtale med Tvengsberg vaktmestertjenester om gressklipping er fornyet for 3 år. 
 
 

SORTERING AV STORSØPPEL 
 

Pga. påsken vil det ikke bli storsøppeldag i april. Neste container-dag er onsdag 2. mai. 
 
Vaktmester melder om at mange ikke sorterer søppel. Vi minner derfor om at søppel som 
skal kastes, skal pakkes godt inn i søppelsekker og settes utenfor inngangen i underetasjen. 
Ting du absolutt ikke kan levere: Glass, lysrør, elektriske artikler, maling og kjemikalier, 
matavfall, bildekk, oljer, impregnerte trematerialer, brann- og eksplosjonsfarlige gjenstander. 
 
Søppel skal ikke settes ved komprimatoren. Har du mye avfall kan du kontakte vaktmester 
for avtale om utplassering av traktorskuffen slik at du kan laste direkte i den der du bor. Ikke 
fyll opp fellesrom eller gangareal, men benytt tilbudet som også gjelder mellom container-
dagene. 
 
Se for øvrig borettslagets utmerkede internettside for nærmere informasjon.  


