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VVS-oppgradering/baderomsrehabilitering/felles beredere ENØK

Da er prosjektet så smått i gang – vi har begynt å få brakker etc på plenen ved Pilotveien 8.
Informasjonsmøte er avholdt for lavblokkene og informasjonsmappe er utdelt (lavblokker). Her står
det eksakte datoer for befaring, oppstart, nøkkelbytte etc. Vær snill å merke dere datoene da de MÅ
overholdes (med mindre egen avtale er gjort med SansBygg).
SansBygg (entreprenøren) har valgt ut syv standard flisgrupper (vegg- og gulvflis). Disse vil bli utstilt i
showrommet – som vil stå ferdig i midten av juni. Her vil man også kunne se forskjellige
blandebatterier samt andre baderomsinnredninger. Det er mulig å velge andre fliser enn standard,
men dette må i så fall bekostes av den enkelte (med gode rabatter).

Nye brannslukningsapparater – og røykvarsler

I disse dager byttes alle brannslukningsapparater samt en røykvarsler. Boligbrann AS har ansvaret for
dette arbeidet. De tar ikke med seg gamle apparater – beboere må selv sørge for å få disse innlevert
(dersom man ikke ønsker å benytte apparatet). Kan leveres på miljøstasjon på Shell (Bærumsveien,
Ullern) eller Statoil, Lilleaker. Vær vennlig å IKKE sette apparatet i kjelleren – kjellere er ikke
søppelplasser.

Nye kjellerdører

Styret har i disse dager forespørsel ute hos flere mulige leverandører av nye, brannbestandige
kjellerdører (gjelder også trapperom i høyblokkene). Vi håper at arbeidet med montering av disse er
ferdigstilt i løpet av året (senest 1 kvartal 2013).

Tusen, tusen takk….

til dere som er så ivrige og bidrar til å holde våre fellesområder så fine. Det er mange som raker,
vanner og planter ut. Kjempefint – det blir virkelig satt pris på .
Styret vil gjerne nevne at det er mulig å låne raker/river eller lignende dersom du ønsker å bidra i
ovennevnte arbeider. Kontakt vaktmester eller styret.

Støy fra vaskemaskiner i leilighetene

Styret minner om ordensreglene for ro i leilighetene (kl 2300 – 0600). Vaskemaskiner skal ikke brukes
i ro-perioden – helst bør de brukes før kl 2100.

Ryddeaksjon fellesareal/under verandaer uke 21/22, 2012

Viser til oppslag om styrets rydding av fellesarealer i nevnte uker. Gjenstander (som ikke er avtalt
med styret) i fellesareal vil bli fjernet og kastet. Dette gjelder også gjenstander under veranda, i
oppgang etc. Gjelder ikke sykler som er merket og/eller som står i sykkelbod. Spør hvis dere lurer på
noe.
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Nytt styre

Siden generalforsamlingen 16 april i år har styret følgende sammensetning:
Vivi Hjelmeng, styreleder
Landingsveien 19
Tlf 930 90958
e-post: styret.hamborg@borettslag.net
Primæroppgaver i styret: styrelederollen, uteområder, forespørsler ifm innkjøp, juridisk, websider,
Hamborgposten (oppslag), medlem VVS-gruppen
Ole Thudesen, nestleder
Pilotveien 2
Tlf nr 971 67472
e-post: som over
Primæroppgaver: uteareal, styreprotokoll, strømavtale, medlem VVS-gruppen
Anders Moe, styremedlem
Pilotveien 4
Tlf nr 930 96526
e-post: som over
Primæroppgaver: HMS-ansvarlig, oppfølging brannslukkere/røykvarslere
Jon Bjarne Haug, styremedlem
Pilotveien 8
Tlf nr 994 41970
e-post: som over
Primæroppgaver: vaktmesterkontakt, heisansvarlig
Thomas Nedreberg, styremedlem
Pilotveien 2
Tlf nr 958 51730
e-post: som over
Primæroppgaver: vaktmesterkontakt (back-up), Canal Digital
Vi minner om styrets telefontid – kl 1800 – 2000 på hverdager. Henvendelse kan også skje via e-post;
se adressen over eller til styrets postkasse. Sistnevnte finner du på veggen til høyre for inngangen til
Pilotveien 4.

Lyst til å arrangere noe sosialt i borettslaget?

Dersom noen ønsker å ta initiativ til et sosialt arrangement i Hamborg kan styret bidra med noen
midler til dette. Ta kontakt med oss (se baksiden for telefonnummer til styrets medlemmer).
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