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Julegrantenning

Tradisjonen tro tenner vi igjen julegranen første søndag i advent – altså 30 november kl 1700. Håper så
mange som mulig (og kanskje spesielt de små) tar seg en tur bortom når lysene tennes – kanskje kommer
nissen også? Velkommen alle sammen 

Fellesvaskeriene – ny ordning godt i gang

Da er den nye betalingsordningen i forbindelse med fellesvaskeriene godt i gang. Det er fortsatt mulighet for å ta
del i ordningen uten å betale etableringsavgiften – frem til 28.02.15 (gjelder eksisterende beboere). Og har du
spørsmål angående ordningen er det bare å ta kontakt med styret.

Snart kommer vinteren – husk at det kan bli glatt

Om ikke lenge faller kanskje den første snøen – og det kan bety at bakken blir glatt. Vaktmester strør så godt han
kan, men det er allikevel viktig å passe på. Brodder er en god hjelper – for gammel og ung .

Kjøkkenvifter

Styret minner om at det kun er kullfiltervifter som er tillatt benyttet i Hamborg. Det er ikke lov å koble vifte på
eksisterende ventilasjon – ei heller rett ut av leiligheten. Spør gjerne styret hvis du lurer på noe omkring dette.

Parkering utenfor Pilotveien 8 – og parkering generelt

Styret ser at det ofte er problemer for f eks utrykningskjøretøy å komme seg mellom parkerte biler utenfor
Pilotveien 8. Dette fordi det parkeres på begge sider av veien helt opp foran siloen vår. Se deg for når du parkerer
her – slik at det er mulig å komme gjennom. Det kan gjelde liv!
Det blir trangere om plassen i Pilotveien når det gjelder parkering. Parkering i byen (og nærområdene) byr på
utfordringer. Dessverre har vi ingen midler til å opparbeide ytterligere parkeringsplasser pr i dag. Styret vil
kontakte bydelen med tanke på opprettelse av mulig el-bil plass (med lading) i Pilotveien 8.
For øvrig; vennligst ikke parkér foran langblokken eller Landingsveien 19-21 – unntaket er ved innlasting etc. Det
finnes ofte ledige plasser i Flyveien – og man kan parkere i Landingsveien etter kl 1700 om kvelden (sjekk tiden for
sikkerhets skyld).

Vedlikehold i Hamborg i 2015

Styret planlegger en vask av fasader og gavlvegger i 2015. I tillegg ser vi på muligheten for å få pusset opp
inngangspartiet i høyblokkene. Spyling av våre bunnrør vurderes også gjennomført ganske snart.
Mange tenker nok at flere tiltak bør gjennomføres, så som nye heiser, postkasser og inngangspartier, oppussing
oppganger for øvrig, flere parkeringsplasser etc. Alle disse tingene tenker også styret på, men pr i dag tillatter ikke
økonomien for mye oppgradering/stort vedlikehold (nødvendig vedlikehold blir selvfølgelig ivaretatt. Men
Hamborg legger opp penger med tanke på oppgradering i årene fremover. Lurer du på noe omkring dette er det
bare å spørre oss i styret.
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