
Bakkehavn Sambyggelag informasjon fra styret 08.01.20 

Hei og godt nyttår, håper alle har hatt en flott romjul! 

 

Radiatorprosjekt 

Radiatorprosjektet går sin gang og foran skjema. De regner med å være inne i blokkene mye tidligere 

enn estimert og satser på å kunne ferdigstille prosjektet l løpet av mars. Riving er i gang i LD 8 og 10 

det ser ut til at riving iverksettes i LD 12 neste uke. Husk å rydde merkede boder så snart som mulig i 

disse blokkene! Det kommer revidert fremdriftskjema i slutten av denne eller starten av neste uke 

som henges opp på informasjonstavlen i oppgangen. Befaringer for LD18 og PB169 og 171 blir i 

starten av februar, konkrete tidspunkter kommer. 

 

Det begynner også og komme spørsmål om tilbakelevering av nøkler. Dette vil skje samlet når 

prosjektet avsluttes og Andenæs er ferdige med sluttkontroll for alle boliger. 

 

Felleskostnader 

Grunnet litt treghet på lånesøknad trer ikke nye beløp i kraft før fra februar. Det vil si at for betaling 

av felleskostnader i januar forholder vi oss til de fakturaene som er sendt ut og alle vil motta nye 

fakturaer med nye beløp fra februar måned. Vi beklager forvirring rundt dette. 

 

Økning parkeringskostnader 

I forbindelse med at vi trenger utbedring snart på asfalt o.l. ser vi også behovet for å øke 

kostnad på parkering. Parkeringsavgift økes derfor med følgende: 

Parkeringsplass: Øker fra 100,- til 175,- per mnd. 

Motorvarmer: Øker fra 50,- til 75,- per mnd.  

 

Fukt 

Etter forrige skriv er det kommet inn flere henvendelser om fukt og mugg ved vinduer. USBL har fått i 

oppdrag å se på dette nærmere slik at vi kan finne en løsning. Mer informasjon om eventuelle tiltak 

kommer så snart vi får en rapport fra dem. 

 

Juletrær 

Husk at juletre kan legges ved garasjen/transformator i Løvsetdalen 7 for henting innen torsdag 9.01 

klokken 12:00. 

 

Styert ønsker alle en flott dag videre! 


