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Pøbler har rasert
nytt inngangsparti
Så har det dessverre skjedd igjen, da, at pøbler eller vandaler
eller hva vi nå skal kalle de som ikke har noen andre
fritidssysler enn å ødelegge det andre bygger opp, har vært på
ferde igjen.
Med brekkjern har en eller flere personer gått til angrep på det
nye takpanelet i inngangspartiet i OSV. 164. Samtidig er alle de
nye taklampene i inngangspartiet slått sønder og sammen.
Hærverket skjedde etter all sannsynlighet både torsdag og
fredag før pinse.
Det meningsløse hærverket er anslått til å koste 25.000 kroner
å reparere.
Dersom noen har opplysninger om hvem som har utført dette
hærverket, kan styrets leder kontaktes til alle døgnets tider på
telefon 90 78 86 83.
Den som har opplysninger som fører til at vandalene blir avslørt,
vil få en dusør på en måneds husleie.
Vi ber samtidig alle som bryr seg om fellesskapets beste om å
holde øyne og ører åpne dersom de ser noen ødelegger det
flotte vi nå bygger opp. Gi straks beskjed til styret. Hærverk på
borettslagets eiendom kan føre til oppsigelse!
(Dette skjer i de neste to ukene i rehabiliteringen – snu arket)

MALING BALKONGVEGGENE: Vi bare minner om at det ikke er

tillatt å male balkongveggene i andre farger enn det som gjelder i
rehabiliteringen. Om noen ønsker et annet fargevalg må vedkommende
først søke Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten om fasadeendring
for hele borettslaget. Sammen med en slik søknad følger et gebyr på kr.
345.000,-.

Beboere som tar seg til rette og endrer
fargene på balkongene, vil bli sagt opp!
SØPPELBRØNNENE: Det er ikke til å unngå å se at de fleste brønnene
til husholdningsavfall nå er fulle. På grunn av konflikten i Oslo kommune
ble disse ikke tømt i forrige uke.
Dette er hva som skjer i uke 23 (4. – 8. juni) og uke 24 (11. – 15. juni):
Tun 4 (OSV. 156-166/182-184):
Graving/støping utebod, graving kabelgrøfter/legging av kabler.
OSV. 184: Støttemur gavlvegg.
Tun 5 (OSV. 186-204):
OSV. 186: Lettheis opp.
OSV. 188: Lettheis opp, betongrehabilitering.
OSV. 192: Heis opp.
OSV. 194: Heis ned, fronter ned, fylling.
OSV. 196: Heis opp, fronter ned, varsel om rydding av balkonger,
betongrehabilitering.
OSV. 198: Riving eternitt gavlvegg, murerarbeider, stillas opp tak.
OSV. 200: Stålarbeider, tømrerarbeider, murerarbeider.
OSV. 202: Innglassing, støttemur gavlvegg, heis ned.
OSV. 204: Stålarbeider balkong, murerarbeider balkong.
Tun 6 (OSV. 206-218):
Graving/støping utebod.
OSV. 208: Blikkenslagerarbeider vinduer.
OSV. 210: Heis ned.
OSV. 212: Luftebalkongfront opp, fronter opp balkong, vinduer, panel luftebalkong.
OSV. 214: Nye vinduer, sparkling/maling/beising balkong, riving eternitt,
stålarbeider balkong, panel luftebalkong.
OSV. 216: Edelpuss luftebalkong, murerarbeider, sparkling/maling/beising balkong.
OSV. 218: Betongrehabilitering balkong, murerarbeider, edelpuss balkong, stillas
ned tak, tømrerarbeider.

Hilsen styret

