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Tjernhuset stenges for utleie
S-Bygg har nå startet demonteringen av brakkeriggen ved
butikken. I løpet av neste uke flyttes noe av brakkeriggen opp til
tun 6. I tillegg skal S-Bygg bruke Tjernhuset til noen av sine
aktiviteter. Dette betyr at vi er nødt til å stenge Tjernhuset for
utleie til rehabiliteringen er ferdig.
De andelseierne som pr dags dato har fått ja til å leie Tjernhuset i tiden som
kommer, kan likevel puste lettet ut. Sammen med S-Bygg skal vi legge
forholdene til rette slik at dere kan avholde deres arrangementer etter planen.
Stengingen av Tjernhuset innebærer også at det blir pause i de ukentlige treffene
for beboere som har benyttet forsamlingslokalet på mandager og tirsdager.
Tjernhuset skal også rehabiliteres i tråd med den øvrige rehabiliteringen.
Planleggingen er kommet godt i gang om hvordan det nye huset skal se ut.

Dette er hva som i hovedtrekk skjer i rehabiliteringen i uke 12 (18. til 22.
mars) og uke 14 (uka etter påske):
Tun 5 (OSV. 186-204):
Hele tunet: Støping av glassbyggerstein inngangspartier.
Hele tunet: Tømrerarbeider heishus.
Hele tunet: Komplettering elektrikerarbeider underetasjene.
OSV. 202: Heis ned, støping inngangsparti, tak inngangsparti,
blikkenslagerarbeider vinduer.
OSV. 204: Heis ned, støping inngangsparti, tak inngangsparti.
Tun 6 (OSV. 206-218):
Hele tunet: Utomhusarbeider starter i uke 14.
Skadedyr og sigarettsneiper til pest og plage – snu arket

Avfallsposer i oppgangen tiltrekker seg skadedyr!
Det er oppdaget mus i fem oppganger høyt oppe i etasjene. Dette kan ha
sammenheng med at mange setter søppelposer med husholdningsavfall fra seg
enten på etasjeplatået i oppgangene eller på balkongene.
Vi må derfor igjen oppfordre alle så sterkt vi kan til å kaste avfallsposene i
avfallsbrønnene uten at de i mellomtiden blir stående på gangen eller på
balkongene.
Det er dessverre ikke unaturlig at skadedyr kan kravle oppover blokkene på jakt
etter mat. Et forebyggende tiltak er blant annet å sørge for at husholdningsavfallet havner der det skal – i avfallsbrønnene.

DUENE JAKTER REIRPLASSER: Det er sikkert mange som har lagt merke
til at duene nå kretser rundt blokkene for å finne seg reirplasser. Den nye
innglassingen og duegardinene gjør det vanskelig for duene å slå seg ned. Vi ser
imidlertid at duene tiltrekkes av luftebalkonger der duegardinene ikke er nede.
Ligger balkongen også slik til at det er sol hele dagen, er dette svært tiltrekkende
balkonger for duene. Dette bare ment som et lite tips til de som bor i slike
blokker!

BRENNENDE SIGARETTSNEIPER: Styret har fått flere
henvendelser når det gjelder kasting av brennende sigarettsneiper ut
fra balkongene. Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt.
En brennende glo kan fort antenne markiser og annet i etasjene under,
og dermed utløse en brann.

EKSTRA SØPPELBIL: På grunn av påsken blir det ikke noen ekstra søppelbil
den siste onsdagen i denne måneden. I stedet kommer bilen onsdag 20. mars
kl. 18.00.

PÅSKESTENGT: Styrerommet er stengt mandag 25. mars og mandag 1. april.
Hilsen styret

