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Hamborg BRL – nytt styre

Da er nytt styre på plass i Hamborg – og utgjør følgende personer:
Vivi Hjelmeng (Landingsveien 19), leder
John F Tørseth (Pilotveien 10), nestleder
Ann Kristin Berger (Landingsveien 11), styremedlem
Bjørn A Sund (Landingsveien 19), styremedlem
Amy C Løken (Pilotveien 10), styremedlem
Styret kontaktes fortrinnsvis skriftlig, på e-post styret.hamborg@borettslag.net. For telefonnummer se
oppslagstavlene i hver enkelt oppgang.

Dugnad

Takk til alle dere som stilte velvillig opp til dugnad i begynnelsen av juni. Stort og smått ble unnagjort – og det hele
ble avsluttet med litt sosialt samvær . Gjerdet mellom Pilotveien og inngangspartiet til Pilotveien 10 ble ikke
ferdig, men vil være på plass om kort tid.

Fasadevask

Vi har dessverre opplevd en del forsinkelser med fasadevasken – dette beklager vi. Oppdatert informasjon blir satt
opp i hver enkelt oppgang.

Vedlikeholdsplan Hamborg

Vedlikeholdsplan for 2015 – 2019 ble bestilt fra OBOS Prosjekt tidligere i år (med økonomisk støtte fra Husbanken)
og sto ferdig i april (vedlikeholdsplan er en oversikt over foreslått vedlikehold/rehabilitering for de nærmeste fem
årene og er et viktig verktøy ifm planlegging/øknomistyring). Styret går nå gjennom planen for å se på
prioriteringer de neste årene. I løpet av 2015 vil vi blant annet begynne arbeidet med å se på følgende oppgaver
(arbeid kan gå over i 2016):
-

Kartlegge bunnrør med tanke på utskifting/rehabilitering
Kontrollere jordingsanlegg/hovedtavler
Bytte ut dører og vinduer til tak i Pilotveien 8 og 10
Inngå serviceavtaler for diverse anlegg
Sjekke murpuss på gavlvegger
Begynne arbeidet med å kartlegge kostnader for nye heiser i høyblokkene

Dette kommer i tillegg til små og store hverdagsoppgaver i borettslaget.

Hamborgs facebookside

Følg med på ovennevnte - https://www.facebook.com/hamborgbrl. Kom gjerne med innspill til publiseringer.
Sjekk også ut vår webside - http://hamborg.borettslag.net/.
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