Innlevering av nøkler runde 2
(PLUSS LITT TIL)
Vaskeriet (Løvsetdalen 6) Søndag 24.11.2019 klokken 15:00 – 16:00
Hei alle sammen. Vi tar en ny runde med innsamling av nøkler. Dette gjelder nå også Paal
Bergs vei 169 og 171, samt Løvsetdalen 18! Bakgrunnen for dette er forsøket på å sette på
fjernvarmen der. Andenes VVS har testet rørene og er dessverre i utgangspunktet litt
skeptiske. Men de ønsker å gjøre jobben skikkelig og gi et forsøk. Beboere trenger ikke være
hjemme for dette, men som dere alle forstår er det veldig viktig at de kan sjekke ALLE
leilighetene så snart vannet skrus på.

Som tidligere nevnt trenger vi kun hovednøkkel til leilighetsdør. I perioden Andenæs VVS
jobber skal det ikke låses med sikkerhetsnøkkel! Dette er ukedager i tidsrommet 0700 til
15:30.

Vi har nøkkelmerker. Ønsker dere å merke på forhånd skal nøkkelen merkes med blokk,
oppgang, etasje og om døren er høyre eller venstre. Styreleder bor f.eks. i Løvsetdalen 10A,
tredje etasje, dør til høyre. Dette merkes slik: LD 4A, 3H.

Skjema skal skrives under ved innlevering. Er ikke dette gjort har vi heller ikke ansvaret for
nøkkelen!

NYE NETTSIDER
Vi har laget nye nettsider til www.bakkehavn.no! Gå gjerne inn å titt. All informasjon som
sendes ut vil også bli lagt ut der i tillegg til annen nyttig informasjon. Det er fortsatt litt som
må oppdateres og legges inn av dokumenter, men det viktigste ligger der allerede.

ADVENTSSAMLING
Vi tenkte det hadde vært hyggelig med en liten frivillig samling opp mot jul med litt gløgg og
pepperkaker og kanskje mer. Vi har booket kantinen (Løvsetdalen 2) til torsdag 12.12. kl.
1700-1900. Da vi har mye å gjøre i styret om dagen ville vi satt veldig pris på om noen kunne
være så snille og hjelpe oss litt med dette. Uansett så er det bare å holde av datoen.

Vennlig hilsen Styret

