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Kjære andelseier!
Borettslaget er nå i ferd med å sluttføre det store rehabiliteringsprosjektet. Prosjektet, som startet i 2010, blir ferdig et halvt år før
tiden.
Samtidig med at borettslaget fremstår i ny drakt, er det i år også 40
år siden de første familiene flyttet inn i borettslaget. 40-årsjubileum
samtidig som borettslaget har vært gjennom et av de største
rehabiliteringsprosjektene på Østlandet i moderne tid, gjør at 2013 vil
gå inn i borettslagets historie som det mest begivenhetsrike året.
Vi har alle i disse tider god grunn til å være stolte over at vi bor i
nettopp Svarttjern borettslag!
Det har vært en imponerende innsats og velvilje blant alle beboerne i
de årene rehabiliteringen har pågått. Denne støtten fra dere alle har
vært helt avgjørende for at prosjektet har gått på skinner fra første
spadetak. Både de ansatte i S-Bygg og andre som har jobbet med
prosjektet, kan ikke i sterke nok ordelag få fullrost hver enkelt av dere
for den positive innstillingen dere har hatt.
Det er en takk dere alle fortjener fordi dere alle har hatt en
beundringsverdig positiv innstilling i en hverdag som til tider har vært
svært støyende og larmende.
(Snu arket)

Vårt nye moderne borettslag er en super gave til oss alle – fra oss
alle. Det kollektive økonomiske løftet som har gjort dette mulig, har
vært beundringsverdig.
Prosjektet har holdt seg innenfor de økonomiske rammene som
generalforsamlingen i sin tid vedtok. Det gir også grunn til ekstra
glede.

Som en takk til dere alle for innsatsen mens rehabiliteringen
har pågått, og som en gratulasjon til dere alle i forbindelse
med at borettslaget i år er 40 år, er det med glede styret gir
dere en husleiefri desember måned!
Gratulerer med jubileet og takk for innsatsen og støtten
under rehabiliteringen!
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(Ps! Husleiefri desember betyr at dere bare kan kaste giroen!)

