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Fellesvaskeriene – ny ordning

Styret viser til vedtak i ordinær Generalforsamling 6. mai – som lyder på at hvert fellesvaskeri heretter kun skal ha
en fungerende vaskemaskin. I tillegg skal styret utrede og igangsette betalingsløsning for gjenværende maskiner
(vaskemaskin og tørketromler).
En maskin er allerede avstengt (skal være merket). Når det gjelder betalingsløsning så er styret i gang med
arbeidet omkring dette. Vi ønsker å finne en enkel og effektiv ordning – med få kostnader. Beboere vil bli holdt
orientert om dette arbeidet og vil få beskjed i god tid før ordning igangsettes.
Hvis du oppdager feil på maskinene i vaskeriet – si ifra til vaktmester (alternativt styret) snarest mulig.

Ventilasjonsanlegget i høyblokkene

Anlegget skal nå fungere som forventet og støyproblematikken fra tak er også forbedret. Styret ber om at
eventuell avvik meldes Jon Bjarne Haug (styremedlem).

Bomberom høyblokkene – omgjøres til fellesareal

Som styret tidligere har meldt så har vi fått tillatelse til å benytte bomberommet i høyblokkene som fellesareal i
fremtiden. Her kan man oppbevare barnevogner, sykler etc. Hver av høyblokkene arrangerer en ”intern” dugnad
for å istandsette rommene slik som ønsket. Informasjon om dette kommer.

Søppelsortering

Vi lever i 2014 og det burde være enkelt å sortere søppel i tre forskjellige fraksjoner nå. Papir skal i egne avlukker
(og containere), matavfall skal i grønne poser og plast skal i blå poser. Dessverre ser vi at enkelte kaster restavfall i
papircontainere . Dette er dumt og potensielt kostbart da vi kan blir ”bøtelagt” for dette. Skjerpings alle mann .
OG HUSK; ER DEN ENE SØPPELLUKEN FULL SÅ VELG EN ANNEN. IKKE ”STAPP” INN POSER DER DET IKKE ER PLASS
– VI HAR NOK AT SØPPELCONTAINERE.

Løse plater på fasadene våre

Fra tid til annen kan det løsne skruer fra platene som er montert på fasadene våre. Styret setter pris på å få
beskjed om dette slik at det kan repareres fortløpende. For ordens skyld; platene vil ikke falle ned selv om en
skrue løsner. Husk også at det IKKE er lov og borre i platene (på veranda etc.). Eventuelle løse skruer på plater inne
på verandaer bør også meldes fra.

Grilling på veranda

Det er kun gass og elektrisk grill som er tillatt brukt på verandaen. God grilling 

Ikke slipp inn uvedkommende

Vi har igjen hatt tyveri fra fellesbod i borettslaget vårt. Vær så snill; IKKE slipp inn noen uten at du vet hvor de skal.
Og husk å stenge utgangsdør etter deg (enkelte lar denne stå oppe i forbindelse med barns lek utenfor – vær
varsom med dette og husk i alle fall å stenge døren når barna er inne igjen).
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Uteareal – Hageform har ansvaret

Hageform har også i år ansvaret for å etterse våre utearealer (ikke gresset – det ordner vaktmester). De har gjort
en stor jobb også i år med fjerning av bl a skvallerkål etc. Enkelte nyplantinger vil også finne sted i løpet av
sommeren.
Dessverre er gressplenene våre blitt ”invadert” av løvetann i år. Tiltak er kostbare og ikke garanterte og det vil
antagelig ikke bli gjort noen sprøyting eller lignende denne sesongen. Vi får prøve å leve med denne gule blomsten.

Postkasse- og ringeklokkeskilt

Minner om at styret har overtatt bestillingen av dette – meld ifra til oss pr e-post eller ved lapp i styrepostkassen
(Landingsveien 19) hvis du trenger nytt skilt (blir belastet beboer). Klistrelapper og andre håndskrevne lapper vil bli
fjernet fortløpende.
Når du mottar skiltene kan du selv montere på postkassen. Når det gjelder ringeklokkeskilt; legg dette i
vaktmesterpostkassen (Landingsveien 19) med en forklaring på hvor det skal monteres. Så ordner vaktmester
resten 

Nytt styre i Hamborg

På Generalforsamlingen 6. mai ble følgende nytt styre valgt:
Vivi Hjelmeng, styreleder (Landingsveien 19), Jon Bjarne Haug, nestleder (Pilotveien 8),
John F Tørseth, styremedlem (Pilotveien 10), Einar Sundin, styremedlem (Pilotveien 4) og Joachim Haugland,
styremedlem (Pilotveien 4).
Telefonnummer og e-post finner du på oppslagstavlen i inngangspartiet på din adresse. Minner om styrets
telefontid; kl 1800 – 2000 på hverdager (mandag – fredag). Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.
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