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Oppgradering av El‐anlegg
El‐oppgraderingen går sin gang – mer enn halvparten av sikringsskapene er nå oppgradert. De som
har meldt inn ønske om oppgradering av el‐anlegget i egen leilighet (på egen bekostning) blir
kontaktet fortløpende.
Har du spørsmål ang oppgraderingen? Ta kontakt med Vivi Hjelmeng i styret (e‐post vh@avantor.no).

Ekstra boder
Arbeidet med bygging av ekstra boder (Pilotveien 2/4, 8 og 10 samt Landingsveien 15, 21 og 23) skal
være ferdigstilt til påske. De som har meldt sin interesse for leie av ekstra bod vil få informasjon når
bodene er innflytningsklare.
Det er enda noen boder ledig (ikke i Pilotveien 10) så ta gjerne kontakt dersom leie er av interesse.

Vaskeriene
Det er foretatt en vurdering av alle vaskemaskiner i vaskeriene i Hamborg BRL. En del av maskinene
er av eldre årgang og bør skiftes ut på sikt. En nærmere vurdering av utskifting vil bli gjort når el‐
oppgradering er ferdigstilt og budsjett for 2010 planlegges.
Inntil da må vi igjen henstille til brukere om å følge instrukser når det gjelder bruk! Mye av årsaken til
at maskinene bryter sammen er uforsiktighet hos brukerene (gjenglemte mynter i lommer, spiler
etc.).

Container
Det vil bli bestilt container til borettslaget i begynnelsen av mai. Nærmere informasjon vil bli satt opp
på oppslagstavlene i hver enkelt oppgang (blokk).

Styret og beboere takker Sardar….
For meget god innsats når det gjelder fjerning av all snøen i vinter! Vaktmester’n vår sto på både sent
og tidlig for å rydde unna slik at veiene og parkeringsplassene ble fremkommelige midt oppi
snøkaoset som rådet!

Ekstraordinær Generalforsamling
Det vil den 23. april kl 1900 bli avholdt ekstraordinær generalforsamling ifm salg av parsell fra
Hamborg BRL til OBOS Prosjekt (ifm bygging av rekkehus på tomt som pr i dag benyttes av Hamborg‐
garasjene). Nærmere informasjon blir sendt den enkelte andelseier direkte.
Generalforsamlingen blir avholdt i Hovseter Skoles aula.

Ordinær Generalforsamling
Den årlige generalforsamlingen i Hamborg BRL vil bli avholdt 28. mai kl 1900 i Hovseter Skoles aula.
Nærmere informasjon vil bli sendt den enkelte andelseier direkte.

Riktig god påske til alle beboere i Hamborg!

