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Dugnad våren 2015

Årets dugnad er satt til lørdag 6 juni (avsluttes med sosialt samvær). Noen av aktivitetene som planlegges er:
-

Raking og generell søppelplukking
Rydding fellesareal kjellere
Tynning av trær/busker (ikke tre felling)
Bygging av gjerde ved Pilotveien 10 (for å hindre "sti" over gresset)
Mulig maling av inngangspartier i Pilotveien 8 og 10
Eventuelt reparasjon av lekeplass
Oppretting av skilt
Vedlikehold utemøbler
Og kanskje enda mer?

Kom gjerne med innspill til flere/andre oppgaver. Mer informasjon om oppmøte etc. kommer – følg med .
Dugnaden er frivillig, men vi håper at så mange som mulig dukker opp.

Containere

Hamborg har tidligere år satt ut containere i mai slik at beboere kan kvitte seg med gamle møbler etc. I år vil
containere komme samtidig med ovennevnte dugnad – det vil si i begynnelsen av juni.

Fasadevask

Slik det ser ut nå blir det fasadevask tidligst i mai. NEAS (selskapet som skal foreta vasken) skal benytte tunge
kjøretøy (lift) på gressplenene og det bør derfor være tørt før arbeidet begynner – for å unngå skader på gresset.

Generalforsamling i Hamborg

Årets generalforsamling i Hamborg er satt til 29 april 2015 kl 1830 – i aulaen på Hovseter skole.

El-biler – oppdatering?

Styret vil i første omgang forsøke å få etablert en ladingsplass i Pilotveien. Oppgradering av eksisterende
motorvarmeranlegg til også å kunne fasilitere el-bil lading blir kostbart, og med eventuell økonomisk støtte fra det
offentlige er det ikke mulig å leie ut plass til en spesifikk beboer. Styret vil jobbe videre med denne saken og holde
beboere orientert.

Søppel - kostnad

Hamborg betaler en stor sum til Renovasjonsetaten hvert år for tømming av søppel. I tillegg betalte vi i februar
måned hele 6000,- til Bygårdsservice for bort kjøring av beboeres hensatte søppel (fra søppelskur, fellesareal etc.).
Dette er penger som alle andelseiere er med å betale – og burde vært unødvendig. Dersom du trenger å kaste
gjenstander – utenom tiden når Hamborg har containere tilgjengelig – så er dette en privatsak. Søppel skal ikke
settes i fellesarealer i håp om at noen fjerner det.

Hamborgposten er Hamborg Borettslags informasjonsblad – utgitt av Styret i borettslaget
Du kan også finne informasjon om Hamborg på hamborg.borettslag.net

Parkering i Hamborg

Styret har sett at uvedkommende parkerer på våre private p-plasser. I disse tilfellene kan vedkommende fjernes,
men styret oppfordrer rettmessig leietager av plassen til å utvise litt tålmodighet samt forsøke å finne frem til eier
av feilparkert bil før man tyr til borttauing. For å finne bileier kan du sende SMS med REGNR DJ….. (skiltets nr) til
2282 (koster noen få kroner). Styrets vil også få laget nye skilt som tydeligere merker våre private plasser.
Vi minner om at det ikke skal parkeres på gresset i borettslaget (noe sted), ei heller foran inngangen til blokkene
(dersom det ikke er snakk om av- og pålessing eller innflytting).

Einar, Joachim, Jon Bjarne, John og Vivi (styret i Hamborg) ønsker alle beboere en strålende påske – nyt fritiden 

