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Til beboere i Håpet 1 borettslag

Infoskriv sommer 2018
Bytte av lås til sikringsskap
Sommeren 2018 vil låsene i sikringsskapene bli byttet ut, da mange av disse er i dårlig stand
eller ødelagte. De nye låsene krever ikke bruk av nøkkel, man benytter kronestykke e.l. for å
åpne sikringsskapet.
Vedr. parkering i borettslaget
Styret har nå i samarbeid med Myrheim 1 borettslag engasjert Asplan Viak i arbeidet med
utvidelse av antall parkeringsplasser i borettslaget. Som forberedelse til håndhevelse av
parkeringsregler i borettslaget, vil det sommeren 2018 bli satt opp skilting ved borettslagets
fire parkeringsplasser for å kunne håndheve borttauing av feilparkerte biler og biler som ikke
har rett til å parkere på våre parkeringsplasser. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at
det kun kan parkeres på oppmerkede plasser.
Styret vurderer fortløpende behovet for innføring av parkeringsbevis for biler tilhørende
beboere i borettslaget, og vil i den anledning gjøre oppmerksom på at hver andel i
utgangspunktet kun har krav på å gjøre bruk på én parkeringsplass. Beboere som har
garasjeplass skal benytte garasjeplass, og ikke utendørs parkeringsplass. Beboere som pr. nå
benytter mer enn én bil, må påberegne betydelige innskjerpelser i parkeringsmuligheter
fremover, ref. vedtak om parkeringsplasser på årets generalforsamling.
Vedr. trappevask i blokker
Styret har nå sagt opp avtalen med ISS vedrørende trappevask, og det vil bli gjort utskifting
av leverandør høsten 2018.
Vedr. barnehagetomten
Håpet 1 borettslag og Myrheim 1 borettslag inngikk tidligere i juni et forlik med Bonord vedr.
den planlagte blokken på barnehagetomten. Forliket går ut på at eksisterende planer om å
bygge en blokk på området skrinlegges, og at tomten fortrinnsvis skal benyttes til
barnehagedrift også i fremtiden.
For spørsmål, ta kontakt med styret på telefon eller e-post.
Tromsø, 30. juni 2018,
Styret Håpet 1 borettslag

