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Trærne vi feller gir varme for
eldre og vanskeligstilte i Oslo

Trefellingen på de fire nederste tunene er i hovedsak nå ferdig.
Trærne som er felt vil i vinter gi litt ekstra varme til vanskeligstilte
og eldre i Oslo.
Borettslaget har inngått et samarbeid med Lions Club Oslo og
”Operasjon Ved” når det gjelder trærne det har vært nødvendig å felle for
blant annet å hindre algevekst på de nye fasadene.
”Operasjon Ved” er et humanitært samarbeidstiltak med formål om å
hjelpe vanskeligstilte og eldre i Oslo som bor i gamle og trekkfulle leiligheter
som ”sluker” brensel i den kalde årstiden. Midlene til driften kommer blant
annet fra legater, fond, firmaer og Oslo kommune.
I stedet for at ”hvermansen” kan hente trærne, tok borettslaget kontakt
med ”Operasjon Ved”. Der var jubelen stor. Den frivillige organisasjonen
mener at mellom 100 og 150 familier i Oslo på en eller annen måte vil nyte
godt av veden som trærne gir.
Flesteparten av trærne som er felt i høst har vist seg å ha vært pill
råtne. Dette gjelder spesielt grantrærne. Det samme har de opplevd under
trefellingen i Orremyr og Emanuelfjell borettslag.

Bruker du en bod som ikke er din?

Styret får urovekkende mange henvendelser fra beboere som oppdager at
andre har tatt deres bod i bruk. Nummeret på bodene er identisk med
leilighetsnummeret.
Er du blant dem som har tatt en annens bod i bruk – fjern tingene dine
omgående! Borettslaget vil nå fortløpende tømme slike boder, og alt vil bli
kjørt rett på fyllinga. De som opplever at andre har tatt i bruk boden –
kontakt styret i styrets kontortid - mandager mellom kl. 18.30 og 19.30.

Dette skjer i rehabiliteringen de neste to ukene – snu arket

Dette er det som i hovedtrekk skjer i rehabiliteringen i uke 48 (26.
til 30. november) og uke 49 (3. til 7. desember):
Tun 4 (OSV. 156-166/182-184):
OSV. 156: Grunnarbeider sandfangkum.
Tun 5 (OSV. 186-204):
OSV. 186: Murarbeider vindusfasade og inngangsparti, maling panel
luftebalkong og panel balkong, skillevegg luftebalkong, stålarbeider
vindusfasade.
OSV. 188: Muring balkongside og inngangsparti, nye vinduer.
OSV. 190: Maling panel luftebalkong.
OSV. 192: Heis ned vindusside, heis opp gavlvegg, panel tak inngangsparti.
OSV. 194: Panel tak inngangsparti, blikkenslagerarbeider vindusfasade, heis
ned vindusfasade, heis opp gavlvegg, grunnarbeider sandfangkum.
OSV. 196: Murarbeider gavlvegg, panel tak inngangsparti.
OSV. 202: Murarbeider inngangsparti.
OSV. 204: Murarbeider inngangsparti, stålarbeider vindusfasade og
inngangsparti.
OSV. 194-196: Anleggsvei ut.
OSV. 192-196: Plaststøpt betong inngangspartier, lys inngangspartier.
Tun 6 (OSV. 206-218):
Legging av heller inngangspartier.
OSV. 206: Maling panel hovedbalkong.
OSV. 208: Stålarbeider balkong, panel luftebalkong, fronter luftebalkong.
OSV. 210: Stålarbeider balkong, panel luftebalkong, fronter luftebalkong.

Pass på markisen – den er ditt eget ansvar

Vedlikehold av markisene er andelseierens eget ansvar. Markisene er for
solavskjerming og skal ikke stå ute i all slags vær. I den årstiden vi nå er inne
i må alle passe på at markisene ikke blir ødelagt av vær og vind.
I de snøfallene som har vært til nå, er det flere beboere som dessverre
har latt markisene stå ute. Dette kan bli en kostbar affære for de som får
markisene ødelagt på grunn av uvettig bruk. Kostnaden må de bære selv.
Ps! Ved feil eller problemer med markisene kan du ringe Ringfoss & Co
– tlf. 23 24 89 70 eller bruke mailadressen: post@solskjermingsgruppen.no
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