Grandeløkken borettslag, 23.6.2022
INFORMASJONSBREV NR 1, 2022/23

Styret i 2022/2023
Efter generalforsamlingsvedtak 25. mai er styret nu som følger:
Knut Christiansen
styreleder 909 66 464
knutchri@gmail.com
Bjørn Martinsen
nestleder 976 91 678 bjorn.martinsen88@wemail.no
Aina Gyllenhammar Simonsen
medlem 902 07 224
aina.simonsen@hotmail.no
Grete Voss Heiberg
sekretær 980 29 549
grete.heiberg@gmail.com
Cecilie Røer
medlem 936 69 800
cecilie.roer46@gmail.com
Gunn Hartvoll Von Krogh
varamedlem 936 44 284
gunnvon48@gmail.com
Jan Brinchmann
varamedlem 958 40 975
jan@smule.no
Organisasjonplan
Vedlagt er en oversikt over de enkelte styremedlemmers oppgaver.
Hjemmesiden
Grandeløkkens hjemmeside grandelokken.no er oppdatert med styresammensetning og
organisasjonsplanen.
Hjemmesiden er besluttet nedlagt, og informasjonsinnholdet vil i løpet året bli overført til
Vibbo, som er Obos’ informasjonssystem for borettslag o.l. Vibbo kan lastes ned i form av en
app, og vi oppfordrer de beboere som har anledning til det om allerede nu å laste ned appen
og anvende den for kommunikasjon med styret. Den kan også brukes for å gi meddelelser til
de øvrige beboere. Nærmere orientering om bruken av Vibbo vil komme senere. Det er ikke
meningen å opphøre med informasjon på papir for de som ønsker dette.
Rehabiliteringsprosjektet
Rehabiliteringen omfatter i første omgang husene Grandevn 1-3-5-7-9, og dreier seg om
utskiftning av råtne og beskadigede utvendige panelbord samt maling av husene utvendig.
Prosjektet var opprinnelig avtalt til å bli avsluttet innen utgangen av juli, men sluttdato er nå
satt til 15. august som følge av øket omfang.
Hus nr 1 og 3 er praktisk talt ferdigstilt. På de øvrige hus gjenstår utskiftning av de
høyestliggende panelbord samt maling. Beboerne i de aktuelle hus har fått beskjed om å ha
ryddet området inntil husveggene innen nærmere angitte datoer.
Nye naboer
Pr 1.7. har nr 45B fått nye eiere. Vi ønsker velkommen til Ingvill Lørup og Gunnar Mandt.
God sommer!
Vi ønsker alle beboere i Grandeløkken en riktig god og behagelig sommer.
Knut Christiansen
styreleder

