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Håper alle har hatt en fin sommer til tross for
den spesielle tiden vi lever i. Fått inn en del
klager på støy i sommer og ber beboerne vise
hensyn til naboer.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ
SENHØSTEN 2020:
Det er gjennomført en anbudsrunde som gjelder
innvendig rehabilitering av avløp. Det
gjennomføres i disse dager en del møter med
støtte fra OBOS Prosjekt. Informasjon rundt
prosjektet vil bli presentert ved den
ekstraordinære generalforsamlinga. Tidspunkt og
sted kommer vi tilbake til. Forhåpentligvis kan
den gjennomføres med fysisk tilstedeværelse.
KOMPRIMATORBIL KOMMER I OKTOBER :
I framtiden kan vi komme til å bruke en annen
løsning av miljømessige hensyn.
DIGITALE INFOSKJERMER I ALLE OPPGANGER
Styret vurderer å gå til anskaffelse av digitale
info-skjermer i alle oppganger. Dette for å kunne
fortløpende legge ut info som vedrører den
enkelte oppgang eller i borettslaget generelt.
Styret sjekker referanser med de som allerede
har installert dette. Tas med som sak ved
generalforsamling.
«BARNEHAGESAKEN» I DR D 72-74
Tegninger er oversendt bygningsetaten for
godkjennelse. Det er planlagt bygging av 2
leiligheter. Forventer svar på søknaden i løpet av
oktober.
Styret

ASFALTARBEID
Det har vært et etterslep på en del asfaltarbeid i
borettslaget. Dette har vært utført i sommer.
MALEARBEID & GARTNEROPPDRAG
Sommervikarene har uført en rekke male og
gartneroppdrag denne sommeren. Alle
støttemurer samt en rekke kjellerdører er malt.
Oppganger i G-tunet gjøres ferdig i denne
omgangen.
TRAPP MELLOM D OG F TUNET
Trappa trenger en oppgradering før vinteren da
varmekablene ikke lenger virker. Dette bør gjøres
før vinteren kommer.
NY BOM PÅ G-TUNET
Det er nylig montert ny bom på G-tunet.
BALKONGINGLASSING
På grunn av Corona-viruset, har det vært
forsinkelser på leveranser av glass fra
leverandøren. Produksjonen er i gang og det er
planlagt at montering er i gang i løpet av
september
MILJØUTVALGET
Styret takker for innspill og god innsats i vår og
sommer.

