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Vi ber om at de som leier hus på Prestsletta, leverer dette skriv til eier.

Postkasser
Med hjemmel i postloven har Posten har sendt brev til huseierforeningen om å samle våre postkasser innen 30.09. 2015. Dette
gjelder hele Norge, ikke bare Bjørndal. Det betyr at vi må sette opp postkassestativer på 4 steder på vårt område. Stedene er
valgt ut i fra Postens anvisning og at hver enkelt beboerne skal ha kortest mulig avstand til sin kasse.
Styret har behandlet saken og kommet fram til at vi bør ha like kasser med lås.
Styret har innhentet pris for stativer med kasser fra Stansefabrikken. For oppsetning av stativene vil det bli bestilt hos et lokalt
firma, pris har vi ikke fått ( antatt NOK 40 000).
Den totale prisen blir for stativer med kasser og oppsetting ca NOK 105 000, dvs. ca NOK 2020 pr huseier
Da postkasse er den enkelte huseiers ansvar, forslår styret at huseierforeningen forskutterer for stativer med kasser og
oppsetningen. Deretter sendes/leveres faktura til den enkelte huseier.
Skulle det være stor motstand til denne løsningen, må det innkalles til en ekstraordinær generalforsamling om saken. Den
enkelte huseier må sende skriftlig melding til styreleder Kåre Frantzen dersom dette er ønskelig innen 15. august 2015. E-post
kan også benyttes: ka-fran@online.no
Litt om postkassestativene:
Stativene med kasser blir som vist på bildet.
Kassene har to lokk og med lås på inneste.
Det leveres tre nøkler til hver kasse.
Kassene leveres med gravert navnskilt.

Vi vil senere innhente tekst for navnskiltene.
Planen er å bestille kasser for alle hus ( 52), skulle det være behov for enkelte med flere kasser, kan det leveres til selvkost.
Dersom det er ønskelig, bør disse bestilles før 15. august.

Søppelhuset
En kontroll i søppelhuset avslørte at det var kastet mye søppel; matavfall , plast og annet avfall i konteinerne i papirboden. Det
som ble funnet eier til, ble levert tilbake. Det ble funnet mye metall- og glassavfall også i konteinerne.
Husk å følge instruksjonen på innsiden av bodene, pakk matavfall inn i grønne poser og plast i blå poser.

Søppel
På nytt oppfordrer styret alle å plukke opp søppel en ser. Det er tross alt 6 søppelkasser på området vårt.
Styret
Styret har valgt Kåre Frantzen til styreleder og Jorunn Finnsen til sekretær

Med vennlig hilsen
Styret
Styret treffes på: styre@prestsletta.no

