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Skal taggingen ikke ta slutt?

Nok en gang har noen tilgriset endeveggen i OSV. 212 med spraymaling.
Skadeverket har skjedd natt til sist lørdag. Hvis noen har opplysninger om
hvem som til stadighet ødelegger det flotte vi nå bygger opp – ta kontakt
med styret.
Borettslaget slår hardt ned på denne type pøbelstreker. I tillegg til å betale
det det koster å fjerne spraymalingen, vil borettslaget også bruke sin rett til å
si opp leieforholdet om vedkommende som står bak dette har adresse i
borettslaget.

Husholdningsavfall skal ikke
oppbevares i oppgangene!
Urovekkende mange beboere oppbevarer husholdningsavfall i
trappeoppgangene. Det sier seg selv at griseri som dette ikke kan
tolereres.
Odvar Solbergsvei 212 er et skrekkens eksempel i så måte. Utenfor dørene til
mange av leilighetene er det til tider plassert fulle avfallsposer, som ofte står
der i mange dager før de blir fjernet. I noen av etasjene gjør mengdene av
husholdningsavfall og andre ting som er plassert der, det nesten umulig å
komme fram.
Foran en dør er det blant annet plassert en diger pappeske stappfull av sko
og støvler. Støvler og sko, klær og annet flyter også nesten utover hele
platået. 32 par fottøy (!) og fire poser med husholdningsavfall utenfor en og
samme leilighet er til å få frysninger av.
Forhold som dette er selvfølgelig helt uakseptabelt. Det er uhygienisk, det er
illeluktende, det er forferdelig stygt og det kan bli en ynglingsplass for
skadedyr som rotter og mus.
Verstingfamiliene blir nå tilskrevet. Endrer ikke forholdene seg straks til det
bedre, vil styret vurdere oppsigelser.
(Dette skjer i rehabiliteringen denne og neste uke – snu arket)

En hel blokk dirrer av sinne!!!

De fleste beboerne i OSV. 206, 208 og 210 freser av sinne og oppgitthet over
boring, boring og atter boring til nesten alle døgnets tider. Selv om bråket fra
en slagbormaskin forplanter seg til alle leilighetene, er det nesten umulig å
finne ut hvor bråket stammer fra.
Et av mysteriene for beboerne som bor i denne blokken, er hvorfor noen
starter omfattende støy og bråk sent på kvelden uansett om det er hverdag
eller helg. Noen ganger holder bråket på til nærmere midnatt.
Støy og bråk til alle tider er ikke bare en pest og plage for alle som ønsker å
ha ro og fred. Slik slagbormaskinene herjer i denne blokken, er det som
foregår et klart brudd på Husordensreglene.

Framdriften i rehabiliteringen:

Så godt som all aktivitet i rehabiliteringen foregår nå på tun 5 og 6. Dette er
det som i hovedtrekk skjer i rehabiliteringen i uke 50 (10.-14. desember)
og uke 51 (17.-21. desember):
Tun 5 (OSV. 186-204):
OSV. 186: Skillevegger luftebalkong, duegardin luftebalkong, montering og
tilkobling markiser, muring balkongside, beising panel, innglassing balkong.
OSV. 188: Skillevegger luftebalkong, blikkenslagerarbeider vindusfasade,
beising panel, heis ned balkongside.
OSV. 190: Heis ned balkongside, nye vinduer.
OSV. 194: Heis ned vindusfasade, heis opp gavlvegg.
OSV. 196: Muring gavlvegg.
OSV. 194-196: Anleggsvei ut.
OSV. 202: Muring vindusfasade.
OSV. 204: Stillas over tak ned.
Tun 6 (OSV. 206-218):
OSV. 206: Fronter opp balkong.
OSV. 208: Fronter luftebalkong og hovedbalkong, montering og tilkobling
markiser.
OSV. 210: Panel luftebalkong, montering og tilkobling markiser, beising
panel.
Tun 5 og 6:
Sandkasser.
OSV. 198-208: Gips yttervegg inngangspartier.
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