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Ramp har tagget ned vegg
og knust glassbyggerstein!
Sist tirsdag ved 16-tida ble den nye endeveggen på OSV. 212
utsatt for tagger-rampens meningsløse herjinger. Et felt på rundt
10 m2 ble tilgriset med oransje spraymaling. Å reparere veggen
etter rampens tagging har en kostnad på 20.000 kroner.
Samtidig viser det seg at noen har knust flere av glassbyggersteinene i den nye tunboden på tun 6. For å reparere skaden kan
det hende at alle steinene må knuses/demonteres, før ny
glassbyggerstein kan monteres. Dette hærverket har en anslått
kostnad på 25.000 kroner.
Styret har valgt en kompromissløs linje når det gjelder hærverk på borettslagets
eiendom. Når borettslaget nå er i ferd med å reise seg i ny prakt, vil hærverk bli
møtt med de sterkeste reaksjonene vi har – erstatningsansvar og eventuelt
oppsigelse.
Om noen har opplysninger om hvem som utførte hærverket på den nye veggen i
OSV. 212 eller som knuste glassbyggerstein på tunboden på tun 6, så ta kontakt
med styret. Fører opplysningene til en oppklaring, venter en dusør.

Om det skulle vise seg at den eller de som står bak dette har
tilhørighet i borettslaget, vil styret gå til oppsigelse av
leieforholdet!
Ps! Vi ber i sakens anledning alle foreldre fortelle sine barn om hvilke
konsekvenser hærverk kan få for familien.
(Dette skjer de neste to ukene – se baksiden)

VANN INN PÅ BALKONGENE
Balkongene er fortsatt definert som uterom. Dette betyr at alle kan oppleve at
det kan komme vann inn på balkongene, uansett i hvilken etasje man bor i. De
som har balkong på bakkeplan er mest utsatt. Her kan man oppleve at det legger
seg vann innenfor glassdørene.

DETTE SKJER I REHABILITERINGEN:
Dette er det som i hovedtrekk skjer i rehabiliteringen i uke 44 (mandag 29.
oktober til fredag 2. november) og uke 45 (mandag 5. november til fredag 9.
november):
Tun 3 (OSV. 168-180):
Komplettering uteområdet.
Tun 4 (OSV. 156-162/180-182):
Komplettering benker og bord.
Tun 5 (OSV. 186-204):
OSV. 186-196: Plasstøpt betong inngangspartier.
OSV. 186, 192, 194, 196, 202, 204: Asbestsanering gavlvegger.
OSV. 186: Stålarbeider vindusfasade, stålarbeider balkong, muring
vindusfasade, blikkenslagerarbeider heishus.
OSV. 188: Nye fronter glassbyggerstein balkong, muring balkong,
tømrerarbeider luftebalkong, nye vinduer, blikkenslagerarbeider heishus.
OSV. 190: Muring vindusfasade, muring balkong, tømrerarbeider luftebalkong,
blikkenslagerarbeider heishus.
OSV. 192: Heis opp gavlvegg, innglassing balkong, blikkenslagerarbeider
vindusfasade, duegardin luftebalkong, heis ut av prosjektet, tilkobling markiser.
OSV. 194: Fylling gavlvegg, nye vinduer.
OSV. 196: Heis ned vindusvegg, taktekking.
OSV. 202: Riving eternitt, stålarbeider og tømrerarbeider vindusfasade, gjerde
forhage.
OSV. 204: Stålarbeider/tømrerarbeider vindusfasade.
Tun 6 (OSV. 206-218):
Legging kantstein.
OSV. 206: Maling tak/sidevegger balkong, beising vindusvegg balkong.
OSV. 208: Muring balkong, maling tak/sidevegger balkong.
OSV. 210: Beising vindusside balkong.
OSV. 212: Gjerder forhage.
OSV. 214: Gjerder forhage.
Hilsen styret

