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Ettårsbefaring vvs-oppgradering

Styret planlegger å gjennomføre en ettårs befaring i forbindelse med ferdigstillelsen av vvs-prosjektet
(ferdig juli 2013). Vi kommer tilbake med detaljer omkring hvordan dette vil bli gjennomført.

Fellesvaskeriene – ny ordning

Styret er i gang med å vurdere løsning i forbindelse med betalingsløsning i vaskeriene. Vi ønsker en så enkel og
kostnadseffektiv løsning som mulig og regner med å ha dette på plass rett over sommeren. Hvis du oppdager feil
på maskinene i vaskeriet – si ifra til vaktmester (alternativt styret) snarest mulig.

Ventilasjonsanlegget i høyblokkene

De nye viftene i ventilasjonsanlegget i høyblokkene er nå innstilt på riktig hastighet og fungerer som forventet.
Viftene har omtrent samme styrke hele døgnet. Styret ber beboere huske at våre blokker er mer enn 50 år gamle
og vil ikke kunne oppnå samme standard som nybygg. Ta kontakt med Jon Bjarne Haug hvis du har spørsmål.

Nye antenner på tak Pilotveien 10

Telenor har installert nye antenner på taket i Pilotveien 10. Det har vært antenner der i mange år, men disse er nå
byttet ut med nyere teknologi. I følge Telenor innebærer ikke de nye antennene noen økt stråling.

Søppelsortering

Styret må igjen be beboere sortere sin søppel skikkelig – i papir, matavfall og plast. Og ikke sett møbler eller andre
gjenstander ved søppelhusene – disse forsvinner ikke av seg selv.

Vanning blomsterkasser og risting av tepper

Når du vanner din blomsterkasse er det fint om du bruker en vannekanne – og ikke bøtte. Vannet går fort gjennom
planter og jord og videre ut av kassen og ned til naboen under. Ingen god opplevelse.
Risting av tepper etc skal ikke finne sted fra verandaen – dette står klart i Hamborgs husordensregler.

Har du p-plass og skal være en del borte i sommer?

Det er mange på venteliste for p-plass som kanskje ønsker å låne din p-plass i ferien. Ta kontakt med styret for
oversikt over de som venter på p-plass.

Styret planlegger en ”piknik” for borettslaget i august

Styret håper å få til en liten ”Hamborg-samling” mot slutten av august. Den vil i så fall finne sted ute og tanken er
at alle tar med mat og drikke til eget forbruk. Dette er selvfølgelig væravhengig . Nærmere informasjon kommer.

Oppdaterte internettsider

Sjekk ut våre oppdaterte internettsider – hamborg.borettslag.net – vi har lagt til mer nyttig informasjon. Minner
også om vår Facebookside - https://www.facebook.com/hamborgbrl?ref_type=bookmark.
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