Svarttjern Borettslag
ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO
STYRET INFORMERER

REHABILITERINGEN

RUNDSKRIV NR. 57

SEPTEMBER 2012

Innbruddsraid
i borettslaget!!!!!
Et høyt og kraftig varsku til alle beboere: Innbruddstyver herjer nå i
borettslaget på dagtid!
Mandag slo innbruddstyver til mot to leiligheter i OSV. 208. En gang mellom klokka
12.00 og 14.30 ble entrédøren i den ene leiligheten brutt opp med brekkjern og
leiligheten tømt for verdigjenstander. I den andre leiligheten ble også brekkjern
benyttet på entrédøren, men her kom ikke tyvene seg inn. To unge menn i 18-20årsalderen skal ha blitt observert i oppgangen.
Som kjent pågår det nå betongrehabilitering i blant annet OSV. 206 til 210. Støyen
fra dette arbeidet overdøver til tider alle andre lyder. Det er en mulig årsak til at
ingen beboere hørte det som pågikk.
Hendelsen har selvfølgelig skaket opp både de beboerne som er blitt rammet av
herjingene i OSV. 208, og de andre i oppgangen.
Vi ber alle om å være oppmerksomme i hverdagen:
Ikke slipp personer inn i oppgangen som du ikke kjenner.
Om noen personer du ikke kjenner går inn i oppgangen
samtidig med deg – spør hvor de skal.
Når du forlater leiligheten – bruk for all del sikkerhetslåsen om
du har det (leiligheten i OSV. 208 som ble hjemsøkt hadde ikke
en slik lås – den andre hadde det).
Etasjeplan høyt oppe har naturlig nok mindre trafikk enn de
nederste etasjene. Det kan gi gjerningsmenn mer arbeidsro. Ta
derfor gjerne heisen til toppetasjen og bruk trappene ned til
din egen etasje.
(Se også baksiden)
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Slutt på inngangsnøkler på tun 3 og 4
Når de nye inngangsdørene nå kommer på plass på tun 3 (OSV. 168180) og tun 4 (OSV. 156-166 og 182-184), blir det også slutt på bruk av
inngangsnøkler for å komme inn i oppgangene. Fra den dagen dørene er
ferdigmontert, kan inngangsnøkkelen kun brukes til kjellerdøra inn til
bodene.
Overraskende mange beboere på tun 3 og 4 har fortsatt ikke hentet sine
brikker og sendere. Til tross for gjentatte purringer, ligger de fortsatt på
styrerommet. Disse beboerne har ingen mulighet til å komme inn i
oppgangen når nøkkelbryterne nå demonteres.
Vi minner i denne forbindelse om styrets kontortid, mandager mellom kl.
18.30 og 19.30.. Det er ikke mulig å kunne hente verken brikker eller
sendere utenom denne kontortiden.

Tukling med markisesender gir bare krøll for andre!
For n’te gang kommer vi med et nesten fortvilet stønn og sukk! Skal tuklingen med
markisesenderne aldri ta slutt?
For nå har det skjedd igjen at en eller annen beboer har funnet markisesenderen så
utrolig innbydende og interessant at vedkommendes skruing inn i senderens indre
har satt andres markisesendere helt ut av spill. Det kan da ikke være så vanskelig å
la være å skru opp disse senderne.
Når man tukler med det som er inne i markisesenderne kan dette slå ut frekvensen
til andre sendere. En sender det er tuklet med kan derfor aktivisere andres markiser.
Og det er mildt sagt lite hyggelig å sitte på sin egen balkong og se markisen fly opp
og ned uten at man selv trykker på senderen.

Hobbyklubben har startet opp igjen
Hobbyklubben i Tjernhuset har startet opp igjen etter sommeren. Hver tirsdag
mellom kl. 10.00 og 14.00 er det en god anledning for alle til å treffe andre hyggelige
beboere som har en hobby eller annet de vil dele med andre. Det er bare å møte
opp!

Hilsen styret

