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UGLEINFO

Spørreundersøkelse felles hygge og andre aktiviteter (formular vedlagt)
Borettslaget ønsker å undersøke om det kan være ønskelig for beboerne å møtes til hyggelig
samvær en eller flere ganger i året. Vi spør også om det er andre aktiviteter som kan være
aktuelle.
Vi ønsker også da å få vite i hvilke former man synes samværet bør være.
For å gjennomføre slike arrangementer er vi avhengige av at frivillige beboere også stiller opp.
Vi ber derfor uforpliktende, i denne omgang, om å oppgi om man kan tenke seg å bidra.
Aksept på elektronisk informasjon (formular vedlagt)
Borettslaget ønsker i så stor grad som mulig å spare inn på kostnader og ressursbruk samt
tenke på miljøet.
Vi ber derfor om at de som kan tenke seg å motta informasjon elektronisk på epost om å gi
borettslaget aksept på dette samt oppgi epostadresse.
Vi har også satt opp en ny hjemmeside, som i første omgang er en enveiskanal fra styret til
beboerne, men som kan utvikles til toveiskommunikasjon om det er formålstjenlig.
Personvernerklæring (formular vedlagt)
I forbindelse med innføring av elektroniske informasjonssystemer vil selvfølgelig borettslaget
følge alle personverndirektiver.
Vedlagt følger Uglevegen borettslags egen personvernerklæring, som også finnes på de nye
hjemmesidene.
Ny epostadresse post@uglevegen.no
Borettslaget har fått ny epostadresse (se over).
Den gamle adressen vil være operativ en kort stund framover, men vi ber alle som har lagret
den gamle adressen på PC eller mobiltelefon om å endre til den nye.
Ny hjemmesideadresse www.uglevegen.no
De gamle hjemmesidene våre var vanskelige å finne, kunne ikke søkes på Google og meget
vanskelige å oppdatere og vedlikeholde.
Vi har nå nye, moderne og lett oppdaterbare hjemmesider med en enkel adresse. Her finnes
de meste av skriftlig dokumentasjon som:
Informasjon om borettslaget
Ugleinfo fra to år tilbake i tiden.
Informasjon om planlagte aktiviteter som generalforsamling, dugnad, beboermøter etc.
Borettslagsmappen
Vedtekter, Husordensregler, dyreregistreringskjema og andre dokumenter
Bildegalleri
Kontaktinformasjon

Her er bilde av førstesiden

Utskifting lys utenfor garasjeporter
Da lysarmaturene i taket utenfor garasjeportene over tid gradvis har gått i stykker og til dels
vært farlige har styret besluttet å bytte dem ut.
Det har tidligere vært skiftet 19 av 52 armaturer. De resterende vil bli skiftet i nærmeste
fremtid.
Generalforsamling 2020
Generalforsamling er planlagt til 30. april 2020 kl. 18.00 i grendehuset på Vennersberg.
Innkalling kommer på vanlig og lovlig måte nærmere dette tidspunktet.
Valgkomiteen har sendt ut informasjon om eventuelle nye styremedlemmer, og vi oppfordrer
de som kunne tenke seg å bidra i styret om å kontakte valgkomiteen.
Innhenting av radontester i Uglevegen ca. 15 februar
Som tidligere informert er det utlevert radontester til samtlige leiligheter i Uglevegen, som
ligger innenfor Statens Ståleverns mulige «røde sone».
Testenhetene vil bli samlet inn midt i februar og videresendt til analyse, som er forventet å ta
ca. 1 måned. Resultater vil bli publisert når de foreligger.
Vedlegg:
-

Spørreskjema hyggeaktiviteter
Akseptskjema elektronisk kommunikasjon
Personvernerklæring

UGLEVEGEN BORETTSLAG

Spørreundersøkelse februar 2020
For å høre om det er stemning blant våre beboere om felles samlingspunkter med hygge i
løpet av året samt finne ut om det er andre tanker og ideer sender styret ut denne uforpliktende
spørreundersøkelse.
Vi ber om at svar legges i styrepostkassen i postkassehuset senest 1. mars 2020.
Kan du/dere tenke å delta på grillfest om våren for voksne og barn: Ja 

Nei 

Jeg/vi kan tenke meg/oss å bidra i denne festkomiteen, Navn:________________________
Adresse (f.eks. U7 eller G40)_______
-------------------------------Kan du/dere tenke å delta på grillfest om høsten for voksne og barn: Ja 

Nei 

Jeg/vi kan tenke meg/oss å bidra i denne festkomiteen, Navn:________________________
Adresse (f.eks. U7 eller G40)_______
-------------------------------Kan du/dere tenke å delta juletretenning med gløgg og pepperkaker for voksne og barn:
Ja  Nei 
Jeg/vi kan tenke meg/oss å bidra i denne festkomiteen, Navn:________________________
Adresse (f.eks. U7 eller G40)_______
-------------------------------Andre forslag til saker eller aktiviteter som styret bør vurdere for borettslaget. F.eks. temaer
for beboermøter, forbedringer av arealer, garasjer og annet:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Om relevant; jeg kan bidra til gjennomføring av forslag, Navn:________________________
Vi ber om at svar legges i styrepostkassen i postkassehuset senest 1. mars 2020
Uglevegen borettslag
v/Kongsvinger og Omegns BBL
Brugata 16, 2212 KONGSVINGER
Postboks 8,2201 KONGSVINGER

e-post: uglevegenborettslag@gmail.com
Nettside: uglevegen.borettslag.net

UGLEVEGEN BORETTSLAG
ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON – AKSEPT TIL BRUK
Borettslaget er i ferd med å modernisere sin plattform for elektronisk kommunikasjon med
beboerne.
Vi setter opp en ny hjemmeside, som gjør det enklere å få omfattende informasjon raskt ut til
alle samt at det blir enkelt å se kommende aktiviteter, søke seg tilbake til eldre Ugleinfo og
finne dokumentene i beboermappe og annet.
Hjemmesidene vil selvfølgelig bli håndtert i henhold til de enhver tid gjeldende
personverndirektiver.
Sammen med dette kommer det også en enklere epostadresse til styret.
I denne forbindelse ønsker vi å finne ut hvem som kan tenke seg å motta Ugleinfo og annen
skriftlig informasjon, som vi ikke er pålagt å sende på papir, på epost.
Dette er selvfølgelig valgfritt.
Dokumentene vil for ettertid være tilgjengelig på hjemmesidene.
Jeg aksepterer å få tilsendt informasjon fra borettslaget på epost: JA  Nei
(kryss av for ditt valg)
Signatur:_____________________________ Dato; ____/____-2020
Min epostadresse er:________________________________________(blokkbokstaver)
Om du ønsker å gå tilbake til informasjon på papir så er det bare å gi informasjon på epost
eller papir til styret.
KOBBL ønsker også i større grad å kunne informere sine medlemmer pr. epost.
Om du aksepterer dette så ber vi deg fylle ut her:
Jeg aksepterer å få tilsendt informasjon fra KOBBL på epost: : JA  Nei
(kryss av for ditt valg)
Signatur:_____________________________ Dato; ____/____-2020
Min epostadresse er:________________________________________(blokkbokstaver)
Om du ønsker å gå tilbake til informasjon på papir så er det bare å gi informasjon på epost
eller papir til KOBBL.

Vi ber om at utfylt svar legges i styrepostkassen i postkassehuset senest 1. mars 2020

Uglevegen borettslag
v/Kongsvinger og Omegns BBL
Brugata 16, 2212 KONGSVINGER
Postboks 8,2201 KONGSVINGER

e-post: uglevegenborettslag@gmail.com
Nettside: uglevegen.borettslag.net

Personvernerklæring Uglevegen Borettslag
Her kan du lese om hvilke personopplysninger vi oppbevarer om deg som andelseier/beboer og hva vi
bruker opplysningene til.
Regler for håndtering av personopplysninger:
Uglevegen Borettslag er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn
ved bruk av våre tjenester. Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.
Behandling av personopplysninger er ikke tillatt med mindre det foreligger et gyldig
behandlingsgrunnlag. Et behandlingsgrunnlag kan være samtykke fra den registrerte, kontrakt, lov
eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav
på personvern.
Hvilke personopplysninger oppbevarer Uglevegen Borettslag om deg og hvorfor?
Vi registrerer de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere de tjenester du forventer
av oss. Dette omfatter kontaktinformasjon som navn, adresse, e-post, personnummer,
telefonnummer og betalingsinformasjon. Dette benytter vi for å kunne komme i kontakt med deg, gi
nødvendig informasjon, ta betaling og oppfylle våre øvrige forpliktelser knyttet til boforholdet. Vi
oppbevarer og bruker kun de personopplysninger som er nødvendige til disse formål. Vi behandler de
personopplysninger du oppgir når du flytter inn i borettslaget og opplysninger du på annen måte
frivillig gir fra deg.
Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags
enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker
der.
Markedsføring og spørreundersøkelser:
Vi bruker ikke personopplysninger til markedsføring.
En sjelden gang kan vi utføre spørreundersøkelser på vegne av oss selv.
Informasjon som deles med andre:
Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss, og bare de hos oss med berettiget
behov har tilgang til opplysningene (normalt styret). Øvrige samarbeidspartene som har innsyn i
personopplysninger er KOBBL. Det foretas til tider analyse av bruksmønster på våre Hjemmesider av
Østlandsweb for å bedre brukeropplevelsen.
Dine rettigheter til innsyn, korrigering, sletting og lagring:
Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger. Du har rett til korrigering av feilaktige
opplysninger. Du har rett til å bli slettet. Dette kan utføres når:
Informasjonen ikke lenger er relevant for det formål den er innhentet for
(du flytter for eksempel fra borettslaget og alt utestående er oppgjort)
Lovpålagte hensyn er fullført
Det ikke er nødvendig å ta vare på informasjon av historiske årsaker
Har du spørsmål vedrørende vår behandling og lagring av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt
med oss.
Uglevegen Borettslag

