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Oppgradering av El‐anlegg
Styret har besluttet å inngå avtale med Røa Elektriske AS om oppgradering av el‐anlegget.
Planleggingen av gjennomføringen av arbeidet er igangsatt og nærmere informasjon om tidsplan etc
vil bli sendt ut til beboere så snart dette er klart.

Fryseanleggene
Borettslaget har hatt fryseplass for utleie i Pilotveien 8 og 10 samt i langblokken (Landingsveien 11‐
17). Anleggene i Pilotveien 8 og 10 er nå ute av drift og vil i henhold til tidligere vedtak i Styret ikke bli
reparert. Anlegget i langblokken vil være tilgjengelig så lenge dette fungerer.

Refusjon ifm oppgradering av våtrom
Styret har, etter at søknad er levert, til nå refundert inntil kr 7500,‐ ved oppgradering av våtrom.
Denne ordningen må dessverre opphøre fom 01.01.2009 (iht tidligere vedtak i Styret) pga fremtidig,
generell oppgradering av våtrom/rør i hele borettslaget.

Bod med ”utvendig vegg”
Det har vært en befaring i kjellerne med tanke på fukt i boder etc. Det er ingen store problemer med
fukt i vårt borettslag, men for de beboere som disponerer bod med vegg mot grunn ble det anbefalt
å ikke lagre gjenstander helt inntil yttervegger (for å hindre at evt fukt ødelegger disse gjenstandene).

Parkering
Styret minner igjen om at det IKKE skal parkeres i svingen (mot gjerdet) ved innkjøringen til Pilotveien
2‐4. Dette pga at det kan hindre ferdsel for eventuelle uttrykningskjøretøy og andre større biler (det
har ved flere anledninger så vidt vært plass for et vanlig kjøretøy å passere).

Forslag til Valgkomiteen
Pr. dags dato har valgkomiteen i Hamborg Borettslag en oppfatning av at vi har et godt og
velfungerende styre, som også resulterer i et godt borettslag. De aller fleste vi snakker med,
virker fornøyde med å bo i Hamborg Borettslag.
Styremedlemmer og styreformann sitter for to år av gangen og ved neste generalforsamling
er det valg på noen styremedlemmer og noen medlemmer av komiteene.

Valgkomiteen vil med dette oppfordre engasjerte beboere, til å melde sin interesse for
arbeid i styret eller komiteer. Styrearbeid honoreres. Vi er spesielt interessert i beboere med
økonomibakgrunn eller beboere med erfaring fra styrearbeid. Men alle som virkelig er
interessert i å gjøre et arbeid for borettslaget er velkommen til å ta kontakt.
Send dine forslag til valgkomiteen ved Arne Birkeland, enten på mail arne‐bir@online.no
eller ved å legge forslaget i styrets postkasse ved enden av Pilotveien 2.

God Jul og Godt Nytt År til alle beboere!

