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Ny parkeringsplass i Gaukvegen

Etter lengre tids arbeid overfor kommunen har vi gleden av å informere om at deler av
rundkjøringen i Gaukvegen er tillat benyttet til parkeringsplass for 4 biler.
Besøkende kan parkere der i maksimalt 24 timer sammenhengende mandag til fredag og
ubegrenset lørdag – søndag.
Beboere kan parkere der maksimalt 4 timer sammenhengende alle dager.
Ny periode starter når bilen har vært borte fra plassen.
De til enhver tid gjeldende bestemmelser er skiltet på stedet.

Parkeringsplasser i Uglevegen

Det ble opparbeidet 2 parkeringsplasser etter godkjennelse fra kommunen sist høst.
Grunnet kuldegrader og tele er plassen hverken asfaltert eller merket ennå.
Dette vil bli gjort så snart været/temperaturen tillater det.
Bestemmelser for parkeringen er de samme på denne plassen som beskrevet over for plassen
i Gaukvegen.

Hensettelse av søppel på utsiden av kontainerne

Søppel skal IKKE hensettes på utsiden av kontainerne så fremt det ikke er embalert i
«EKSTRASEKK» fra GIR. Alle får et par slike sekker hvert år ifra GIR (Glåmdalen
Interkommunale Renovasjonsselskap).
Avfall som plasseres utenfor kontainerne uten slik sekk blir IKKE tatt med.

Eksempel på hva som ikke skal gjøres:

Mulighet for lading av elbiler, som ikke er registrert i borettslaget.

Det er nå mulighet for besøkende å lade elbilene ved våre ladere uten å være registrert bruker
med brikke eller APP. Bruksanvisning vil bli klistret på laderne så snart temperaturen tillater
det. Bruk belastes mobiltelefonregningen.
Lading kan gjøres gjennom å koble til ladekabel og deretter sende SMS
«Lade start <lader-ID>» til 2210. Lader-ID er GAS1, GAS2 osv. for de respektive ladeboksene
med samme nummer.
Bruk av denne metoden koster 20 % mer enn bruk av brikke/app.

Innmelding av saker til generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2022 er planlagt til 21. april kl. 18.00. Innmelding av saker må skje
innen 21. mars 2022. Se eget skriv som distribueres via epost og på papir i postkassene.
Med vennlig hilsen
Styret

Forhåndsvarsel til andelseiere i Uglevegen Brl

Vedr. innlevering av eventuelle saker til årets generalforsamling 2022

Det vises til borettslagetsloven § 7-4, punkt 1, - som har følgende ordlyd:
”Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for
innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.”

Da årets generalforsamling er planlagt gjennomført
Torsdag 21.04.2022
må de av andelseierne som har eventuelle saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, levere disse
skriftlig til styret innen
Mandag 21.03.2022
Leveres på E-post: post@uglevegen.no eller på papir til styrepostkassen i postkassehuset
Eventuelt også gjennom Min side på KOBBLs internettsider:
Melding om sak kan også leveres styret på Min side. Gå gjerne inn å bruk denne muligheten.
Med hilsen
Styret

