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Ryddeoperasjonen
Styret vil gjerne takke for kjempehjelp i fm ryddeoperasjonen i fellesarealene nå nylig. Sardar
(vaktmester) med hjelp bar ut mye gammelt skrot og fellesarealene er nå ryddige. La oss hjelpe
hverandre å holde de på denne måten også fremover. Vi minner også denne gang om at
sko/skostativ ikke skal oppbevares ute i gang‐/trappeområdene.

Ekstra boder i kjeller
Styret vurderer å bygge ekstra boder i tilgjengelig fellesareal i kjelleren. Kunne du eventuelt være
interessert i å leie en ekstra bod (leiepris er ikke endelig avklart)? I så fall – meld din interesse til Vivi
Hjelmeng på e‐post vh@avantor.no snarest mulig.

Oppgradering av El‐anlegg
Dette har tatt altfor lang tid dessverre, men nå er det lys i tunnelen. Vi har mottatt flere tilbud fra
aktuelle leverandører og vil i løpet av kort tid avgjøre hvilken leverandør som vinner frem. Før jul vil
vi kunne si hvem som har fått oppdraget samt når arbeidene starter. Igjen, vi beklager at dette har
tatt såpass lang tid.

Vaskeriene
Kostnadene forbundet med vaskeriene våre vokser seg stadig større. Dette er mest pga uforsiktig
bruk av maskinene – noe som igjen fører til mange og kostbare reparasjoner. Husk å tømme lommer
etc. før du legger plagget i vaskemaskinen! Bruk egnede vaskeposer til plagg med spiler! Dersom
bruken ikke endrer seg i løpet av kort tid må vi dessverre vurdere å innføre betaling ved bruk. Eller i
verste fall; stenge vaskeriene.

Løse plater på fasaden(e)
Det viser seg at noen plater på våre fasader har løsnet. Dette må vi gjøre noe med snarest og vi ber
derfor om at dere melder ifra til styret dersom dere oppdager dette (ikke bestandig like lett å se fra
bakkenivå). Takk for hjelpen!

Søppelhusene
Søppelhusene rundt lavblokkene har nå vært på plass en stund. Vi ser at noen av disse blir fullere enn
andre. Vi vil derfor foreta en ”omdisponering” av husene i løpet av våren 2009. Dette kommer vi
nærmere tilbake til.

Parkering
Det er dessverre litt knapt med parkering i vårt borettslag (som de fleste har merket). Allikevel er vi
nødt til å be om at dere IKKE parkerer i svingen (mot gjerdet) ved innkjøringen til Pilotveien 2‐4.
Dette pga at det kan hindre ferdsel for eventuelle uttrykningskjøretøy og andre større biler (det har
ved flere anledninger så vidt vært plass for et vanlig kjøretøy å passere).

Vi må også (nok en gang) henstille om at det IKKE parkeres i gangveien utenfor Landingsveien 11‐17 –
ei heller på plassen mot grøntområdet til venstre for Landingsveien 17. Takk for hjelpen!

Websider
Vi følger med i tiden ☺ og er i ferd med å etablere websider for Hamborg BRL på nettet. Arbeidet er
så vidt begynt og du kan se foreløpig resultat på http://hamborg.borettslag.net/. Vi vil gjerne ha
innspill på innholdet på websidene – så send gjerne kommentarer, forslag til tema/informasjon som
bør være med etc. Det vil etter hvert også bli mulighet for å registrere seg og få tilgang til beboer‐
sidene. Dette kommer vi tilbake til.

Instrumentspilling
naboer. Det er ikke lov å øve mellom kl 2000 og 0800.

Tenning julegran
Julegranen vår vil bli tent på mandag 1. desember kl 1800. Det blir ingen spesiell tilstelning i år
(oppslutningen omkring tidligere arrangement har vært meget lav).

Dette er den siste, ordinære Hamborgposten for 2008 (vi vil sende ut en ekstra, kort utgave med
informasjon omkring oppgraderingen av el‐anlegget i desember).

Styret takker for året som har gått og ønsker alle
beboere m/familie en riktig god jul og et strålende nytt år!

