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Handikaplekeplassen er en lekeplass for alle barn!
Det har kanskje vært litt uklart for noen. Men handikaplekeplassen mellom
OSV. 180 og 182 er selvfølgelig en lekeplass for alle barn. Det skulle da bare
mangle.
Det styret har påpekt tidligere, og som vi alle misliker sterkt, er at ungdom
herjer så hardt med utstyret der at det kan gå i stykker. Det er det vi vil ha en
slutt på.

NEI, NEI OG ATTER NEI!!!!
Styrets leder fikk sist søndag mange telefoner fra illsinte og oppgitte beboere på tun 3.
De var alle mildt sagt sjokkert over at en beboer i OSV. 176 hadde tatt seg til rette for å
skifte bildekk foran inngangspartiet.
Vedkommende hadde lagt dekk og utstyr utover hele hellepartiet, og hadde i samme
slengen lagt bilmattene utover plenen mens han rengjorde bilen innvendig. Ifølge de som
ringte hadde beboeren holdt på i flere timer.
Det var et særdeles trist syn som møtte styrets leder.

……OG ENDA MER NEI, NEI OG ATTER NEI!!!!
Mange beboere i OSV. 206, 208 og 210 er nå bokstavelig talt møkka lei av alt søppelet og
avfallet som nesten daglig blir hensatt rundt avfallsbrønnene utenfor OSV. 206. Alt fra
strykebrett, bildekk, malerier, gipsplater, fliser, flasker, tv-apparater, kofferter og store
sekker med klær er bare noe som er blitt plassert der. Det siste som ble hensatt der var
en støvsuger og en diger tom matoljedunk.

Gjett om styret gjerne skulle visst hvem det er som bare kaster fra seg alt
dette skrotet ved disse avfallsbrønnene!!!
ÅRETS GENERALFORSAMLING er planlagt avholdt tirsdag 4. juni i aulaen
på Bjøråsen skole. Innkalling med årsmelding kommer i posten.
ÅRETS RUSKENAKSJON blir avholdt mandag 6. mai. Oppslag kommer i
oppgangene.
ÅRETS ROMSÅS CUP i fotball blir arrangert helgen 24. til 26. mai. Invitasjon
og påmeldingsslipper kommer i postkassene.
Alt om rehabiliteringen – bla om

REHABILITERINGEN:
Dette er det som i hovedtrekk skjer i uke 18, 19 og 20:
Tun 5 (OSV. 186-204)
Rydding uteområdet.
Blikkenslagerarbeider taktekking.
Reklamasjoner malerarbeider.
Elektrikerarbeider underetasjene.
OSV. 186: Heis ned gavlvegg.
OSV. 186-188: Tømrerarbeider heishus.
OSV. 198-202: Malerarbeider gjerder.
OSV. 202: Tømrerarbeider heishus.
OSV. 202-204: Fuging glassbyggerstein inngangsparti, muring hvit teglstein,
tak inngangsparti.
Tun 6 (OSV. 206-218):
Rydding uteområdet.
Reklamasjoner malerarbeider.
OSV. 212-214: Malerarbeider gjerder.
POSTKASSE VED TJERNHUSET:
Ettersom brakkeriggen er revet ved OSV. 120 og S-Bygg har flyttet noen av
brakkene til området ved Tjernhuset, har (selvfølgelig) postkassen til S-Bygg
flyttet etter. Den er satt opp på veggen på Tjernhuset.
Ps! Dersom du for første gang skal klage på noe i forbindelse med
rehabiliteringen, MÅ du fylle ut et eget klageskjema på styrerommet.
Dersom du allerede har levert et slikt skjema, og ingen oppfølging har skjedd,
holder det at du sender en mail til styret@svarttjern.no
Dersom du har levert et skjema uten at oppfølging har skjedd, og du i
tillegg har sendt en purring på mail uten at det heller har hjulpet – tell til
tre og pust rolig - og ring styrets leder på 90 78 86 83!

Nå rydder vi snart unna i parkeringshusene
Det blir feiing av garasjene torsdag 6. juni, mandag 10. juni og tirsdag 11. juni. I
den forbindelse ber vi alle om å fjerne alt som må være hensatt der. Om ikke
lenge begynner vaktmestrene å rydde unna. Det som måtte være på plassene av
bildekk og annet, vil bli kastet.
Hilsen styret

