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Søndre Rød Huseierforening

Til alle beboere

Takprosjektet – kontaktskjema sendes A. Hansen Gruppen innen 5. mai
Etter beboermøte om takprosjektet på årsmøtedagen antar vi at mange ubesvarte spørsmål har blitt 
avklart for den enkelte beboer. De som ikke hadde anledning til å delta kan kontakte entreprenøren 
direkte. For å komme videre i prosessen ønsker entreprenøren at alle boenheter fyller ut vedlagte 
kontaktskjema og sender dette via epost til A. Hansen Gruppen (lars@ahg.as). De vil deretter starte 
planleggingen av arbeidene som ventes å kunne igangsettes like etter sommeren.

Dugnad - tirsdag 25. april kl 1730
Styret er i gang med planlegging av dugnaden som finner sted førstkommende tirsdag. Blir vært for 
dårlig denne dagen, skyves dugnaden til torsdag. Som tidligere år ber vi om at alle boenheter møter ved 
bommen v/nr 1 for registrering og tildeling av oppgaver.

Container er på plass utenfor rekke 4
Den blir tømt både fredag (21. april) og tirsdag (25. april) før dugnaden starter, så det bør være rikelig 
med mulighet for å kvitte seg med skrot. Husk at el-avfall og annet spesialavfall IKKE må kastes i denne 
containeren - kun ufarlige ting, inkl hageavfall. Sjekk renholdsverkets nettsider om du er i tvil.
Minner samtidig om at hageavfall faktisk ikke skal kastes i de vanlige restavfallsdunkene..... God rydding!

Søndre Rød skal primært være bilfritt - begrens kjøring og parkering
Styret ønsker å minne om at kjøring og parkering på feltet må begrenses. Biler har i økende omfang, og 
over lengre perioder, blitt parkert/hensatt inne på feltets gangveier. Flere beboere at kommentert at 
dette strider med intensjonen om at Søndre Rød i sin alminnelighet skal være bilfri, noe også Styret 
slutter seg til.

Våre nettsider
Besøk nettsidene våre (www.sondrerod.org) for annen informasjon. Sidene er under kontinuerlig 
utvikling, og vi tar imot forslag til informasjon som bør legges ut.

Hilsen Styret
Søndre Rød Huseierforening
19 april 2017

Merk: nytt styre fra 6. april 2017
Elin Pettersen (elinsp@live.no), husnr 12d, tlf 412 16 736
Ingvil Gausemel (ingvilg@gmail.com) husnr 19b, tlf 996 03 921
Rune Kristengaard (rune.kristengaard@getmail.no), husnr 4d, tlf 957 36 000
Bård Sigvathsen (baard.sigvathsen@gmail.com), husnr 5a, tlf 415 70 804
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