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KABELBRUDD: Et kabelbrudd var årsaken til at både nett og tv lå nede
fra tirsdag ettermiddag og til kvelden dagen etter. Årsaken til bruddet,
som førte til at alle skjermer hos oss var mørke, skyldes gravearbeidene
som pågår på nedre del av den nye barnehagen (bak OSV. 174-176).
Grabben på gravemaskinen tok dessverre med seg alt som var av kabler
og kabelrør ved et av løftene.
SØPPELBRANN: Tirsdag kveld tok det fyr i en avfallsbrønn – merket
restavfall - utenfor OSV. 166. Brannvesenet ble tilkalt, og fikk raskt
kontroll. Det er nesten tragisk å måtte minne om at det ikke skal kastes
brennbart eller ulmende avfall i avfallsbrønnene. Vi trodde ærlig talt at
alle hadde skjønt det. Uvettig kasting av restavfall som tar fyr, påfører
også borettslaget unødvendige kostnader da nytt utstyr til avfallsbrønnen
må på plass.
TA TELEFONEN!!!: Vi har fått et l-a-n-g-t sukk fra
vaktmestersentralen når det gjelder beboere som skal få skiftet takplater
over p-plassen i p-husene. Vaktmestersentralen skifter ikke plater før de
har gjort avtale med beboerne det gjelder om når det skal skje. Dette
fordi bilene ikke må stå parkert i p-huset når platene skal skiftes.
Dessverre er det m-a-n-g-e beboere som verken svarer på telefonen
eller ringer tilbake selv om vaktmestersentralen har prøvd å komme i
kontakt med de aktuelle beboerne gjentatte ganger. Ps! Ikke kom på
styrerommet og klag på treg saksgang hvis du er blant dem som ikke tar
telefonen…….
MOPED FUNNET!!!: Hvis du bor i OSV. 212-218 og lurer på hvor
mopeden din ble av, så kan du jo begynne og grave den fram fra
snøhaugene utenfor oppgangen din. Nummerskiltet stikker så vidt fram!
VIS FORNUFT: Som kjent kommer den ekstra søppelbilen en uke
tidligere denne måneden enn hva som er vanlig. Onsdag 21. mars
kommer den. Med de enorme snømengdene vi har nå, så bruk sunn
fornuft når dere setter ut det som skal kastes slik at ikke gangveier
sperres. Og husk; det er ikke tillatt å sette ut søppel dagene før!
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