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KLARGJØRING FOR VÅREN
Våren nærmer seg, og da er det snart tid for dugnad. Sameierne
oppfordres derfor til å komme med forslag på hva de ønsker å gjøre på sitt
tun. Forslagene må leveres til tunleder, som planlegger tidspunkt for
dugnad og tunmøter.
Tunledere:
- Nedre Tun:
Kari Stenseth, Vallalia 33
- Tun 1:
Lene Rott foreløpig prøver å verve en ny☺
- Tun 2:
Elisabeth Østhus, Vallalia 239
- Tun 3:
Fransisca Troye, Vallalia 114

MALING
Det er nok en del av sameierne som skal ta et lite malingsstrøk
på husene i løpet av våren og sommeren, og vi minner om
fargene som skal benyttes:
Vestlandsrød: Fargekode 4060-Y90R
Wasablå: Fargekode 6427-R96B
Grå: Spesialfarge, må kjøpes hos Fargerike på Lagunen

ORDINÆRT SAMEIEMØTE
23. april blir det ordinært sameiemøte, innkallelse vil komme senere. Det blir valg av nye
styremedlemmer, derfor er det viktig at så mange som mulig stiller – for å kunne gi sin stemme.
Alternativt gi mandat til andre, slik at også din stemme blir telt. Vi behøver naturligvis også sameiere
som stiller til valg. Meld din interesse til Hilde Merete Plocinski (Vallalia 207) i forkant av møtet, eller
gi oss en lyd på sameiemøtet.
Spesielt til dere nyinnflyttede: kom på møtet, så blir dere mer kjent med hvordan ting fungerer, og
hvem som er hvem ☺ Det er en fin måte å bli kjent med Sameiet på.
Sameiere som har viktige saker de ønsker skal tas opp på sameiemøtet, sender disse skriftlig til Hilde
Merete Plocinski (VL 207eller hilde.merete.plocinski@broadpark.no) innen 2. april.

FASADEENDRING
For fasadeendring skal søknad om byggetillatelse sendes til Bergen Kommune. Styret blir da å
betrakte som en nabo, og vil vurdere bygget ved nabovarsel.

NY KONTAKTPERSON FOR LEIE AV FELLESROMMET
Kontaktperson for leie av fellesrommet er Fransisca Troye, Vallalia 114.

Vi mangler en nøkkel til fellesrommet. Du som har lånt den må levere nøkkelen
til Hilde Merete Plocinski (Vallalia 207) snarest!!!!

SAMEIEAVTALE
Vi minner om at sameieavtalen og andre regler for Sameiet skal overlevers ny eier ved salg av
seksjonen. For de sameiere som mangler Sameieavtalen, kan denne fås elektronisk ved forespørsel til
styreleder på: hilde.merete.plocinski@broadpark.no

ORIENTERING FRA STYRET I SST
Det er nå tømming av papirboss hver 14. dag.
2 parkeringsplasser i garasjene er utleid av styret. Disse vil igjen loddes ut på sameiemøte neste høst.
Garasjedøren Nedre Tun er skiftet. Alle sylinderne i Sameiet skal nå også være skiftet.
Vedlikeholdsprosjektet fortsetter med oppussing på de mest kritiske områdene.
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TILBAKEBETALING AV DUGNADSPENGER FOR 2007
Styret beklager sen tilbakebetaling av dugnadspenger for 2007.
Sameierne har i løpet av 2007 betalt inn kr. 400,- i dugnadspenger gjennom fellesutgiftene. Disse
pengene blir tilbakebetalt til de som har deltatt på dugnader eller gjort annet arbeid for sameiet, med
kr. 100,- per time, maks kr. 400,-. For å få tilbakebetalt penger må opplysninger på slippen nedenfor
leveres til tunlederen i hvert enkelt tun INNEN 15.APRIL.

Klipp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Klipp
DUGNADSPENGER 2007
Navn og adresse: __________________________________________________________________
Antall timer utført : ____________ - Kr. ______________ overføres til kontonr.: __________________
Kort beskrivelse av arbeidet som er utført :_______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

