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Ventilasjon høyblokker

Styret har sendt ut skriv til alle beboere i høyblokkene angående ventilasjon. Vi har fått noen tilbakemeldinger,
men trenger langt flere for å kunne dra en klar konklusjon på hvor utfordringen(e) ligger. Så fortsett å sende inn –
og spør oss gjerne hvis du lurer på noe.

Vedlikeholdsplan Hamborg

Som vi nevnte før sommeren så har vi mottatt en vedlikeholdsplan fra OBOS Prosjekt. Denne inneholder
foreslått vedlikehold/rehabilitering for neste fem år. Styret er i gang med utskifting av sprukne/ødelagte
vindusruter i kjellerområde, utskifting av dører/vinduer mot tak i høyblokker, sjekk av murpuss på
gavlvegger (lavblokker) samt kontroll av jordingsanlegg/hovedtavler. I tillegg kommer smått og stort
hverdagsvedlikehold.

El-bil

Styret er fortsatt i dialog med Vestre Aker Bydel angående mulig etablering av ladestasjon i Hamborg eller
eventuelt umiddelbar nærhet. Vi vil holde dere fortløpende orientert om arbeidet.

Canal Digital – slukking av analoge tv-signaler

Canal Digital har besluttet å utsette slukking av analoge tv-signaler inntil videre. Ny, mulig dato er nå 1. kvartal
2016. Styret vil holde beboere informert.

Container spesialavfall

Renovasjonsetaten har gitt oss et tilbud om utsett av container for farlig avfall – et tilbud vi har sagt ja til.
Containere skal komme i løpet av oktober. Styret kommer tilbake med dato og plassering.

Boring, banking og parkering

Styret minner igjen om at boring og banking (støyende oppussing) kun skal foregå på hverdager i perioden 0800 –
2000. På lørdager fra 0900 – 1800. Ingen støyende arbeider tillatt på søn- og helligdager.

Parkering foran langblokken (Landingsveien 11-17) har tatt "helt av" – regler brytes over en lav sko (kun korte
stopp er tillatt foran inngangspartiene). Styret går nå til anskaffelse av parkering forbudt skilt – og vil starte
borttauing hvis forholdene ikke bedrer seg.

"Bomberom" høyblokkene

Amy Løken og John Tørseth har forsøkt å "dra i gang" dugnad ift bruken av de gamle bomberommene i
høyblokkene. Dessverre er det skuffende liten respons. Men det er ikke for sent enda – ta kontakt med oss
på styret.hamborg@borettslag.net hvis dere har noen ideer rundt dette. Rommene vil uansett bli åpnet og
ordensregler for rommene hengt opp.

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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