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Dørautomatikk til besvær for noen
Nå skal vi ta denne henstillingen sakte en gang til:
Alle andelseierne har fått utdelt brikker og fjernkontroller som gjør at de nye
inngangsdørene åpner seg automatisk når man bruker dem. Så langt – alt vel.
Men i flere oppganger, spesielt i OSV. 122, 124, 178 og 180, opplever vi
til stadighet at dørautomatikken blir slått fullstendig i senk av måten enkelte
beboere åpner dørene på. Det sier seg jo selv at når dørautomatikken ikke virker,
blir døra umulig å få opp.
Årsaken til at det går helt i surr for dørautomatikken er som følger:
Drar man i dørhåndtaket samtidig som man bruker brikke eller fjernkontroll,
risikerer man at døra setter seg helt i vranglås.
Det virker nesten som det ikke er alle som har fått med seg at det er helt
unødvendig å bruke krefter på å dra opp døra når vi har et system som gjør at
dørene åpner seg automatisk.
Borettslaget drar på seg masse unødvendige kostnader for å reparere dører
der automatikken har gått i stykker på grunn av feil bruk. Kan vi ikke nå love
hverandre at vi slutter med dette?

Dette er det som i hovedtrekk skjer i rehabiliteringsprosjektet i uke 8 (18. til 22.
februar) og uke 9 (25. til 29. februar):
Tun 5 (OSV. 186-204):
OSV. 186: Muring gavlvegg, komplettering tømrerarbeider.
OSV. 188: Komplettering tømrerarbeider.
OSV. 190: Komplettering tømrerarbeider.
OSV. 192: Heis ned gavlvegg, montering
OSV. 194: Muring gavlvegg, heis ned gavlvegg, muring inngangsparti.
OSV. 198: Muring inngangsparti.
OSV. 202: Muring gavlvegg, nye vinduer, heis ned gavlvegg.
OSV. 204: Muring gavlvegg, nye vinduer.
Underetasjene i OSV. 186, 188, 190 og 192: Montering markiser og varmekabler.
Tun 6 (OSV. 206-218):
OSV. 206: Heis ned balkongside.
OSV. 208: Heis ned balkongside.
OSV. 210: Heis ned balkongside.
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