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Oksval II på Facebook: Oksval II sameie
Hei!
2013 er tilbakelagt, og vi er godt i gang med det nye året.
Riktig godt nytt år til alle i Oksval II sameie!
Vintermørkt: Til nå i vinter har vi vært forskånet for store snømengder og glatte stier og
veier, men mangelen på snø gjør at det er ekstra mørkt i området vårt. Husk å sjekke at
utelyset virker, og la det stå på!
Avfall: Selv om det er utplassert matestasjoner for rotter mange steder i sameiet er det
allikevel skadedyr rundt oss. Og også måker og kråker er på matjakt og kan gjøre skade. Det
er derfor viktig at alt restavfall som skal i containerne bli godt emballert. Om containeren
nærmest deg er full, så legg posen din i neste container, slik at lokket kan lukkes igjen.
Istykkerrevne søppelposer er både stygt og tiltrekker seg skadedyr.
Og husk å komprimere papiravfallet! Kartonger og esker skal ikke i containeren før de er
flate!
Registrering av påbygg: Vi vil igjen minne alle seksjonseiere om at nye og eksisterende
påbygg (boder, tilbygg, takterrasser og lignende) må meldes til forretningsfører i USBL for
registrering, slik at de kommer inn under vår forsikring. Dette skjer ikke automatisk, og hver
seksjonseier er selv ansvarlig for å melde inn sine påbygg. Dette innebærer ikke økte
fellesutgifter. Om du er usikker på om ditt påbygg er meldt inn til USBL, så ta kontakt!
Kontaktinformasjon til Boligbyggelaget USBL:
Åpningstider: man - fre, 08.30 - 15.30
Telefon: 63 00 10 00
Telefaks: 63 00 10 50
E-post: firmapost@follo-bbl.no
Økning av fellesutgifter: Vi informerer om at fellesutgiftene vil bli økt med 5 % fra
1.1.2014. Januarøkningen vil bli etterfakturert i februar, med forfall 20.2. De som har
avtalegiro vil da bli trukket et høyere beløp. De som får papirfakturaer vil se endringen på
giroen.
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