
Kjære beboere,

Nå er det snart jul. Vi i styret ønsker å takke for godt samarbeid i år og ser fram til ny året. Det har skjedd mye 
i 2017. På vårparten hadde vi endring i styret. Trond og Helena takket for seg. Peder ble nye styreleder og 
Øivind som varamedlem. Begge ble valgt i årsmøte. Dessverre trakk Dragana seg som styremedlem på sist 

styremøte i november på grunn av private grunner. Vi takker for arbeidet som hun gjorde for oss i den 
perioden hun var i styret. Vi stemte for at Waqar gikk fra varamedlem, og kom inn som styremedlem for å 
dekke plassen til Dragana. 

I sommer skiftet vi ut fra Get til Canal digital. Styret har fått positive tilbakemeldinger at tilbudet er mye bedre 
og rimeligere enn Get. Fra Januar øker Canal digitalt brebånd hastighet fra 30/10 til 50/10 uten mer 
kostnader.
Lund AS har gjort en fantastisk jobb for vasking og maling av blokkene. Nå er det opp til oss å holde orden 😊

Det ble valgt ny type markiseduk siden duk vi har er nå utgått av produksjon. Den nye duk heter SANDATEX 
nr. 5360-107
Det var god respons på radiator service. Veldig mange som meldte seg på felles service. De som ikke har 
hatt anledning kan kontakte VVS Gruppen Ravnåsveien 1, 1254 Oslo - Sentralbord: 22 04 04 06. 

Har dere forsalg noen styret bør gjøre i 2018. send gjerne oss epost eller kontakt oss via hjemmesiden vår
Styret utfordrer alle å melde fra hvis dere ser brudd på husordensregler i sameiet. Vi har registret 
bekymringsmeldinger, hærverk, uønsket trafikk i garasjen, feil parkeringer, elektronikk ved søppeldumper. 
Skriv gjerne brev eller send oss en e-mail til oss i styret, så tar vi dette straks videre. 

Sammen skal vi gjøre sameiet vårt til et tryggere og bedre sted å bo!
Vi i styret ønsker dere en riktig god Jul og de beste ønsker for det nye året 😊

Med vennlig hilsen
Peder, Øivind, William og Waqar
Styret i SMB
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