Sletteløkka Boligsameie

Informasjon fra styret
Tor Johansen slutter som overvaktmester
Overvaktmester Tor Johansen går av med pensjon 1. juni 2012. Han kommer til å bruke opp
opptjent ferie først, og har dermed siste arbeidsdag fredag 20. april.
Styret har ansatt Tom Arne Berg som ny overvaktmester. Han er for tiden vaktmester ved
Ammerudlia borettslag, og begynner hos oss 1. juni. Dermed blir vaktmester Kjell Harald
Fjeldstad alene på jobb i perioden 23. april til 31. mai. Vi håper beboerne har forståelse for at
vaktmesteren i denne perioden blir litt mindre tilgjengelig enn vi er vant med. Det kan f.eks.
bli nødvendig å justere åpningstidene på vaktmesterkontoret. Slike forandringer vil i tilfelle
bli kunngjort på nettsidene og ved oppslag utenfor vaktmesterkontoret. Vi ber beboerne om å
følge med der.
Det er allerede klart at kontoret vil bli stengt tirsdag 29. mai (3.pinsedag).
Parkering
Det har i noen tilfeller blitt gitt parkeringsavgift til biler som har stått parkert over skillelinjen
mellom parkeringsplassene. Det er ikke meningen at slik parkering skal medføre avgift, men
om det likevel skulle skje kan du klage til AS Parkering. Hensikten med avtalen med dem er
at de skal kontrollere at ikke fremmede biler parkerer på våre plasser, og at skilt med
parkeringsforbud (f.eks. foran søppelsiloene) blir respektert. Andre forhold enn det skal de
ikke bruke tid på.
Når det er sagt vil styret likevel oppfordre folk til å parkere mellom delelinjene slik at vi
utnytter parkeringsplassene våre best mulig.
Åpning av fotballbane og lekeplass
Mandag 14. mai kl. 1800 blir det offisiell åpning av fotballbanen ved Linderudsletta 7 og
lekeplassen bak Sletteløkka 2. Arrangementskomiteen i Sletteløkka vil stå for organiseringen,
og vi oppfordrer alle beboere om å møte opp.
Oppgangskontakter
Vi har tidligere hatt et system med kontaktpersoner i hver oppgang, men denne ordningen har
ligget nede en stund. Nå er vi i gang med å starte opp på nytt, og det er Tron Hummelvoll i
Sletteløkka 8 A som organiserer arbeidet. Ta kontakt med ham (tel, 9287 8794) om du kunne
tenke deg å være kontaktperson i din oppgang.
Dugnad
Også i år blir det arrangert dugnad for å gjøre det ryddig og pent rundt blokkene. Av praktiske
grunner er det nødvendig å gjennomføre dugnaden i to runder. Vi ber alle merke seg datoene.
Onsdag 9. mai:
Linderudsletta 1 – 11, Sletteløkka 1 – 12
Torsdag 10. mai: Linderudsletta 15 – 19, Sletteløkka 14 – 26
Det vil komme oppslag på inngangsdørene når dagen nærmer seg.
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