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«Hundeeiere driter i småbarna»
Dagsavisen 19. juli

Mange barnehager i Oslo roper nå et høyt varsku om at
hundeeiere lar sine firbente gjøre fra seg i både sandkasser og
lekeapparater. Avføringen fra både hunder og katter er en
alvorlig, tikkende bakteriebombe.
Borettslaget har gjentatte ganger oppfordret hundeeiere på det sterkeste
til ikke å lufte sine kjæledyr i området ved tennisbanen og Lilleslottet
barnehage. Dessverre er det ikke alle som etterkommer disse sterke
oppfordringene.
Det er spesielt to familier som daglig bruker dette området som
lufteplass for sine hunder. Styret vil derfor etter ferien ta stilling til om
hundetillatelsene skal inndras.
Avføringen til både hunder og katter kan være kilde til
campylobacterieinfeksjon, som gir diaré hos mennesker. Denne
diarésykdommen kan være ledsaget av feber og influensalignende
symptomer, og i noen tilfeller også til svært alvorlige sykdommer.
Ringorm er en soppinfeksjon som finnes både hos hunder og katter.
Noen typer kan smitte over på mennesker, og spesielt barn er svært
mottakelige. Infeksjonen gir røde ringformede dannelser i huden.
Til dere som fortsatt lar kjæledyrene gjøre fra seg på nevnte
område; skjerp dere!!!!
Til dere som bor rundt området og ser noen lar kjæledyret gjøre
fra seg; rop ut og be dem skjerpe seg!!!

(Snu arket)

Kostbar tukling med vanninntaket
En beboer i OSV. 194/196 vil nå få servert en regning på et
femsifret beløp etter at vedkommende tuklet så mye med
hovedinntaket til blokkas vanninntak at hele systemet
kollapset.
Av årsaker vi ikke vet ønsket vedkommende å stenge vannet inn til
blokka, muligens på grunn av arbeider i egen bolig. Dette førte til at 32
leiligheter plutselig mistet vannet sitt forrige helg. Sannsynligvis på
grunn av rå kraft for å stenge vannet, kollapset inntaket og vann
begynte å renne utover i kjelleren.
Kjapp og dyktig reaksjon fra Rørleggervakta hindret større skade, og
beboerne fikk tilbake vannet sitt etter kort tid takket være en provisorisk
nødløsning. Sist fredag ble imidlertid nytt inntak montert.
Det er nesten helt uforståelig at noen kan ta seg sånn til rette at de
gyver løs på et hovedinntak til en blokk. Det sier seg selv at kostnadene
til dette ikke skal belastes fellesskapet, men betales av vedkommende.
Vanlig prosedyre ved stenging av vann er at rørleggerfirmaet man bruker
setter opp en lapp i god tid til alle beboerne om at vannet vil bli stengt i
en periode den og den dagen og til det og det klokkeslettet.
Å tukle med å stenge vannet selv, er ikke tillatt.
Ps! Vedkommende i OSV. 194/196 hadde heller ikke hengt opp noe
nabovarsel om at vannet ville bli stengt.

Hvorfor må noen alltid bore og hamre på
tider av døgnet der dette ikke er tillatt?
Det kommer nesten daglig inn klager til styret på svært støyende
arbeider. Klagene går på bruk av slagdrill, hamring og saging på tider av
døgnet dette ikke er tillatt iflg. Husordensreglene.
Kan det virkelig være så vanskelig å vise hensyn til sine naboer
på tider av døgnet da naboene ønsker seg både ro, hvile og
stille stunder?

Hilsen styret

