
August 2018

Beboerinformasjon
Søndre Rød Huseierforening

Til alle beboere

Fellesmail til styret
Dere når styret på følgende fellesmail styret_huseierforening@sondrerod.org. 

Dugnad
Det var veldig bra oppmøte på vårdugnaden, takk alle sammen!
De som ikke møtte vil tradisjonen tro få tilsendt et gebyr på 300 NOK fra ABBL. Gebyret er frivillig og om 
man har feilaktig blitt fakturert eller ikke har helse til dugnad så lar man være å betale. 

Det er ikke planlagt høstdugnad 2018.

Ekstraordinær generalforsamling onsdag 29. august 2018
Homenet tilbyr å bygge ut fibernett i Søndre Rød. I den forbindelse avholdes det ekstraordinær 
generalforsamling  onsdag  29. august 2018 på Røa Eldresenter, Vækerøveien 207, 3 etg. Klokken 18.00. 
Vi henviser til innkallingen. 

Ladeløsning til ladbare kjøretøy
Vi har fått innvilget støtte fra Oslo kommune til utbygging av ladesystem til ladbare biler her på Søndre 
Rød. Vi er i dialog med utbygger og det er forventet oppstart i løpet av høsten. Hafslund har lang 
saksbehandlingstid om dagen og siden arbeidet er avhengig av endel godkjennelser, er starttidspunktet 
litt usikkert. 

Markedsplassen
Dere finner markedsplassen under DIV info -> KJØP-SALG_LEIE , her finner dere annonser fra beboere. 

Merkantil tilbyr utleie av parkeringsplasser i SR 1 og 22. Kontakt anita@merkantilbygg.no

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. 

Beboere har på eget initiativ opprettet en facebook-gruppe som heter  «Vi på Søndre Rød». Dette er en 
lukket gruppe hvor beboere deler informasjon og tips, samt kjøp/salg. Vi anbefaler alle å melde seg på 
denne gruppen.

Hilsen styret i Søndre Rød Huseierforening
Elin Pettersen, husnr 12d, tlf 412 16 736
Ulf  Brusnes, husnr 6a, tlf 951 01 316
Pia Gjesme Holm , husnr 11a, tlf 917 73 148
Morten Hiemeyer, Merkantil, 932 22 278
Bård Sigvathsen, husnr 5a, tlf 415 70 804
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