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Oppgradering av El‐anlegg
Styret har nå fått bragt på det rene at vår prosjektleder i Sweco Grøner, som er borettslaget
leverandør på dette prosjektet, er langtidssykemeldt og har derfor ikke utført oppgavene etter plan.
Sweco har nå lovet å komme opp med en plan i løpet av uke 26 på ferdigstillelse av prosjektering av
dette arbeidet. Styret følger nøye Sweco Grøner i denne sammenheng da dette arbeidet har tatt
altfor lang tid.

Markiser
Det er nå valgt ut en markise for høyblokkene og en for lavblokkene. De som er interessert i å skaffe
seg markise må gjøre dette på egenhånd (og for egen regning). Markisene SKAL festes i betongdekket
i etasjen over (beboere i toppetasjen i høyblokkene vil dessverre ikke ha mulighet for markise).
For lavblokkene er valgt følgende: Tempotest 5167/2 blå
For høyblokkene gjelder: Tempotest 5167/5 grønn.
De nevnte typer stoff finnes på Norsol på Røa (tlf 22 50 65 00). Sjekk gjerne andre leverandører.

Vaktmester
Vår vaktmester Sardar tar en velfortjent ferie samt avspasering og er bortreist i perioden 30. juni tom
8. august 2008. I hans fravær vil Hovseter Vaktmestersentral utføre de faste oppdragene ifm
plenklipping etc. Dersom noen skulle trenge hastehjelp i Sardars fravær kan Hovseter
Vaktmestersentral kontaktes på telefon 22 14 15 85.

Forespørsel om salg av tomt tilhørende borettslaget
Vi viser til omtale i Hamborgposten nr 1. Det har ikke skjedd noe videre i denne saken. Styret skal ha
møte med OBOS Forretningsbygg (som er utbygger) angående eventuelt salg av tomt i august måned.
Det er avgjort at det skal bygges småhus i området hvor det i dag ligger garasjeanlegg.

Trappeoppganger
Styret minner nok en gang om at barnevogner, kjelker, sko, søppelposer og andre privat gjenstander
IKKE skal oppbevares i oppganger, trapperom og korridorer. Dette er til sjenanse for naboer og gjør
også rengjøring vanskelig. I tillegg er korridorer og trapperom rømningsveier ved eventuell brann! Ta
hensyn!!!

Vasketider
Vi minner igjen om at bruk av vaskeriet er begrenset til en gang hver 14. dag pr leilighet. Dersom
vaskeriet er ledig kan det selvfølgelig brukes oftere, men sett da ditt leilighetsnr i parentes (det skal
brukes leilighetsnr ved bestilling av vaskeri – ikke navn). Blir du ferdig i vaskeriet før din egentlige
vasketid er ferdig – sett en skråstrek over ditt navn. På denne måten kan de som kommer etter deg
eventuelt begynne noe tidligere.

Nytt styre
Etter Generalforsamlingen i april 2008 har styret følgende sammensetning:
Vibeke Smedstad, styreleder
Pilotveien 2
Telefon 906 62162
E‐post: vibekesmedstad@gmail.com
Margrethe O Aune, nestleder
Pilotveien 8
Telefon: 932 27547
E‐post: maune@prolanguage.no
Nina Enger, styremedlem
Pilotveien 10
Telefon: 926 58811
E‐post: kateket@grinilund‐menighet.no
Mads Odnes Hansen
Pilotveien 10
Telefon: 970 80035
e‐post: odnesjensen@gmail.com
Vivi Hjelmeng
Landingsveien 19
Telefon: 930 90958
e‐post: vh@avantor.no
Ved henvendelse til styret skal dette primært skje skriftlig. Henvendelser kan legges i styrets
postkasse, som henger på veggen utenfor inngangen til Pilotveien 4. E‐post kan også gjerne benyttes.
Er det en hastesak kan styret nås på telefon. Vi ber i så tilfelle om at dette skjer i styrets
telefontid, ,,som er 1800 til 2000 på virkedager.

God sommer!!!

