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VVS-oppgradering/baderomsrehabilitering/felles beredere ENØK

Prosjektet ferdigstilles i begynnelsen av juli. I løpet av juli måned skal brakker etc. også fjernes. De siste arbeidene
(etter ferdigbefaring i alle leiligheter i Pilotveien 10) vil bli gjennomført etter sommerferien.
Det har vært noen spørsmål angående varmtvann og temperatur etter overgang til felles beredere. Temperaturer
på anlegget ligger på 60-65 grader. I beredere ligger temperaturen på rundt 80 grader. Dette er i henhold til
anbefalte retningslinjer for denne type anlegg.
Har du spørsmål i forbindelse med prosjektet? Ta kontakt med vvs-gruppen på telefonnummer 980 91715,
Eller pr e-post til styret.hamborg@borettslag.net. All informasjon om prosjektet finnes også
på http://hamborg.borettslag.net/.

Takoppgradering Hamborg

Styret har tildelt arbeidet med takoppgradering til TakPartner AS. En fremdriftsplan vil bli utarbeidet, antatt start
av arbeidene er tidlig høst 2013. Lavblokkene vil bli reparert først.

Vaskeriene

I ordinær generalforsamling i mai fremmet styret forslag om gradvis stenging av vaskeriene. Avgjørelsen omkring
dette ble utsatt til neste år. I løpet av styreperioden 2013/2014 vil vaskeriene bli vurdert med tanke på eventuell
fremtidig drift etc.

Postkasser i sommer

Husk å be Posten om å oppbevare din post hvis du skal av gårde på en lengre ferie eller lignende. En leilighet kan
fort virke forlatt dersom postkassen er synlig overfylt.

Nytt styre 2013/2014

I ordinær generalforsamling i mai ble følgende styre valgt (styret har telefontid hverdager 1800 – 2000):
Vivi Hjelmeng, leder (Landingsveien 19)
Tlf 930 90958
e-post: styret.hamborg@borettslag.net
(e-post adressen gjelder for hele styret)

Kristine Aamoen Hanneborg, nestleder (Pilotveien 10)
Tlf 411 47974

Jo Lia Rusten, styremedlem (Pilotveien 10)
Tlf 994 79639

Jon Bjarne Haug, styremedlem (Pilotveien 8)
Tlf 994 41970

Thomas Nedreberg, styremedlem (Pilotveien 2)
Tlf 958 51730

Riktig god sommer til alle i Hamborg BRL! 
Hamborgposten er Hamborg Borettslags informasjonsblad – utgitt av Styret i borettslaget
Du kan også finne informasjon om Hamborg på hamborg.borettslag.net

