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Vi har nå fått en ny og oppdatert nettside til borettslaget.

www.rykkinn1.no
Dette skal være en aktiv side som oppdateres jevnlig ved behov.
Her vil man finne nyttig informasjon om aktiviteten i borettslaget og svar på spørsmål man skulle lure på.
Gjentatte spørsmål blir lagt inn på FAQ-siden*, slik man raskere vil finne svar.
Nyhetsbrev
Vi anbefaler på det sterkeste å abonnere på nyhetsbrev funksjonen som vi har laget.
Dette kan alle gjøre, selv om det er flere i samme husstand og familie til beboere som ønsker å holde
seg oppdatert om borettslaget. Pårørende for eldre kan også abonnere på nyhetsbrev.
NB! Endringer i Elbil lade priser vil kun bli sendt ut via nyhetsbrev, ev følge med selv på
nettsiden.
(Her kan man velge nyhetsbrev kun med lade priser)
GDPR regler
Vi gjør oppmerksom på at mailadressene vil KUN bli brukt i samband med nyhetsbrevene og info til elbil
lader eiere.
Det er enkelt å kunne avslutte nyhetsbrev abonnementet når man ikke ønsker dette lenger.
(Det vil ligge en avmeldingslink i hvert nyhetsbrev)
Hva vil jeg finne på den nye nettsiden?
Her vil oppdaterte vedtekter og husordensregler ligge, noe som alle som bor i borettslaget må sette seg
inn i og følge.
Det vil ligge digitale* skjemaer for hundehold, leie av henger, lade priser til elbillader, bestilling av elbil
lader og bestillingsskjema av nøkler og fjernkontroll til garasjen.
Det er også mye annet nyttig info som er lagt inn, bla Brannsikkerhet.
Ved utleie av garasjeplasser så vil vi sette opp en liste for de som ønsker å leie en plass og for de som
vil leie ut en plass. Listen vil ikke bli lagt ut på nettsiden, men de som har lyst til å leie ut eller leie, må
kontakte driftsleder via kontaktskjema. Gjør oppmerksom på at styret kun vil utveksle informasjon mellom
utleier og leier. Styret vil kun videreformidle og selve avtalen vil kun gå via utleier og leier.
Husk at det kun kan leies ut til de som bor i borettslaget og at det må søkes.
(* Ikke alle digitale skjemaene/Faq-siden er helt klar ennå, men det kommer forhåpentlig snart.)
Hva med meg som ikke er på internett?
Det er viktig at vi digitaliserer oss i borettslaget, men det er ikke alle som er på internett.
Derfor vil info tavlene fortsatt bli brukt til viktig informasjon.
De som måtte ønske det kan bestille en Beboerperm fra styret, denne permen vil inneholde viktig
informasjon fra borettslaget.
Ta kontakt med Styreleder eller Driftsleder.
Mvh Styret i Rykkinn Borettslag 1
Styreleder: Torstein Rekve
Mobilnr: 99 38 11 81
Mail: styret@rykkinn1.no

Driftsleder: Helge Tvenge
Mobilnr: 90 62 42 58
Mail: vaktmrb1@online.no
(Arbeidstid: Mandag-Fredag mellom kl. 08.00-16.00)

