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Vinterføre

Vinteren har inntatt oss for fullt og med det følger glatt føre. Vaktmester vil måke og strø etter behov, men det er
viktig å huske å ta egne forholdsregler. Det kan ikke strøes hele tiden – dette løser ikke alle problemer, spesielt
ikke i de perioder hvor temperaturen varierer stort. Brodder er et godt verktøy på glatt føre – både for store og
små. Husk også at det står flere gruskasser rundt omkring i borettslaget vårt – det er fullt mulig for den som kan å
strø litt på egen hånd.

Bomberommene i Pilotveien 8 og 10 ”frigitt”

Styret har søkt, og fått innvilget, sletting av bomberommene i høyblokkene. Dette betyr at disse kan benyttes til
andre, felles formål. Dette kan være så mangt; flere boder, sykler, barnevogner, dekk etc. Vi vil gjerne ha forslag
fra beboere i høyblokkene – hva synes dere er mest hensiktmessig bruk av disse forholdsvis store rommene?
Rommene vil være tilgjengelig for eventuell ”befaring” mandag 6 januar 2014 mellom kl 1800 og 2000.
Det kan nevnes at treningsrom er utelukket da luftemuligheter i rommene er for dårlig. Kom gjerne med forslag
på styret.hamborg@borettslag.net eller ved å legge ditt forslag i styrepostkassen ved inngangen til Pilotveien 4.

Ledige boder

Borettslaget har noen få ledige boder – nærmere bestemt i Pilotveien 2 og 8 samt i Landingsveien 23/25. Ta
kontakt med styret for detaljer (priser varierer fra 75,- til 200,- pr måned, OBOS tar et etableringsgebyr på om lag
450,-).

Hamborgs egen Facebookside

Styret minner om Hamborgs Facebookside – som du finner her https://www.facebook.com/hamborgbrl.

Valg av nye styremedlemmer etc.

Det er enda noen måneder igjen før neste valg, men ingen grunn til og ikke si ifra dersom du er interessert i
styrearbeid neste år . Meld fra til valgkomiteen ved Arne Birkeland (arne-bir@online.no) dersom du er
interessert. Vi trenger flere nye styremedlemmer!

Vaskemaskiner i leiligheten

Det kan være en god idé å gå til innkjøp av ”gummisko” til å ha under vaskemaskinen på badet. Dette reduserer
vibrasjoner som igjen fører til ekstra støy – spesielt i fm sentrifugering. Husk også at vaskemaskiner IKKE skal
benyttes i tiden 2300 – 0600.

Oppussingsavfall skal ikke settes ved søppelskurene

Styret har den siste tiden observert flere former for oppussingsavfall hensatt ved søppelhusene. Dette
avfallet er den enkeltes ansvar og skal IKKE plasseres ute. Borettslaget har container både vår og høst og
eventuelt større avfall skal plasseres i egen bod i påvente av disse containere (eller fraktes til kommunale
avfallsplasser for ”egen maskin”).
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