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Oppgradering av el-anlegg

El-oppgraderingen går stadig fremover og arbeidet med omtrekking av leiligheter (for de som har
ytret ønske om dette – for egen kostnad) er i gang. Det samme gjelder montering av utelys på
balkongene.
Har du spørsmål ang oppgraderingen? Ta kontakt med Vivi Hjelmeng i styret (e-post vh@avantor.no).

Utearealene

Selskapet Hageform AS har den senere tid arbeidet med våre utearealer. Uteplassen mellom
Pilotveien 8 og 10 er nå oppgradert med gressplen (i stedet for grus). Små utbedringsarbeider ved
Pilotveien 8 er også utført. Beskjæring av busker vil bli gjort i løpet av sommeren (etter blomstring).
Når det gjelder ungtrærne på våre utearealer så vil disse få ettersyn og bli beskåret i vinterhalvåret.
Sardar har også oljet utemøblementet samt at han jobber hardt med å bli kvitt ugress på plenene.

Grilling

På borettslagets Generalforsamling den 28. mai då ble det vedtatt at grilling nå er lov på balkongene i
Hamborg BRL. Det er KUN bruk av gass- og elektrisk grill som er tillatt. Alle andre former for grill er
strengt forbudt – og bruk av slike må eventuelt foregå på de enkelte uteplassene.
Vi henstiller til beboerne om å vise forsiktighet ved grilling! Dersom styret ser at grilling fører til
vesentlige ulemper for beboere vil vi være nødt til å vurdere vedtaket på ny.

Vaktmestervikar

Sardar tar ferie i perioden 24. juni tom 23. juli. I hans fravær vil Bygårdsservice AS utføre Sardars
oppgaver, men de vil dessverre ikke kunne hjelpe den enkelte beboer med eventuelle småoppgaver.
Dersom det skulle skje noe uforutsett i ovennevnte periode (som Sardar normalt ville ta seg av),
vennligst ring Vibeke Smedstad på telefon 906 62162 eller Vivi Hjelmeng på telefon 930 90958.

Markiser

I fjor skrev vi om de to typene markiser som eventuelt kunne benyttes i vårt borettslag. Vi har i
ettertid fått spørsmål om å endre denne markisen til annen farge. Siden det ikke har blitt satt opp
noen markiser av typen vi nevnte i fjor har styret valgt å gå for forslaget fra beboere – nemlig
Tempotest 5173/97.
Denne markisen er tilgjengelig hos Norsol på Røa – som lover å gi et godt tilbud på kjøp/installasjon
ved henvendelse til de.

Tidsbrytere i alle vaskeriene

Ifm oppgradering av el-anlegget vil det bli montert tidsbrytere på alle vaskeriene. Dette betyr at
strømmen vil bli slått av kl 2100 hver kveld (og på igjen kl 0800 om morgenen).

Ekstra bod?

Det er fortsatt noen få boder ledig i Landingsveien 13/15, Landingsveien 23/25 samt Pilotveien 2/4 så ta gjerne kontakt med Vivi Hjelmeng (e-post vh@avantor.no) dersom leie er av interesse.

Postkasse- og ringeklokkeskilt

Styret vil IGJEN oppfordre den enkelte beboer til å bestille postkasse- og ringeklokkeskilt slik at disse
blir like. I dag fremstår dette noe rotete dessverre….

Fellesrom kjeller – ikke noe søppelrom!!

Styret minner om at den enkelte beboer kun har rett til å oppbevare sykkel og dekk i blokkens
fellesrom. Alt annet skal legges inn i den enkeltes bod.
Oppbevarer du møbler/utstyr el i sykkelbod risikerer du at dette blir fjernet og kastet!!

Nytt styre

Fom 28.05.2009 har styret i Hamborg BRL følgende sammensetning:
Vibeke Smedstad, leder
Telefon: 906 62162
e-post: vibekesmedstad@gmail.com
Vivi Hjelmeng, nestleder
Telefon: 930 90958
e-post: vh@avantor.no
Nina Engen, styremedlem
Telefon: 926 58811
e-post: kateket@grinilund-menighet.no
Geir A Andersen, styremedlem
Telefon: 924 68620
e-post: geir@pilotveien.biz

Riktig god sommer til alle beboere!!!

