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Gla’melding til alle barn:

Nye lekeapparater er på vei!
Borettslaget har inngått en avtale med en leverandør av lekeutstyr til
uteområder/lekeplasser/sandkasser. I og ved alle de nye sandkassene vil det bli
satt opp nytt utstyr.
På flere av stedene kommer det lekeapparater som mange av de minste i
borettslaget sannsynligvis aldri har sett før. Det blir blant annet litt utradisjonelle
klatrestativer, apparater i dyreutgave, brann- og politibiler, ormen-lange-leker,
surfebrett, spill, sand- og vannleker for å nevne noe.
Det er i skrivende stund ikke bestemt når arbeidet med å montere lekeapparatene
skal starte. Men borettslaget har satt HASTER som stikkord.

TAKK FOR AT DERE PASSER PÅ!!!

Det er fortsatt ungdommer som ikke har fått med seg at handikapleke-plassen ved OSV. 180 er
en gave til borettslaget fra det offentlige. Senest tirsdag 7. mai om kvelden herjet sju
ungdommer med lekeapparatene, spesielt med huskestativet som er spesiallaget for små barn.
Ungdommene ble etter en stund heldigvis jaget bort fra plassen av en beboer i OSV. 180! Takk
til vedkommende som på denne måten viste at ”ingen skal komme her og ødelegge det vi har”!

TAKK FOR RUSKEN-INNSATSEN!!!

En STOR varm takk til alle som tok i et tak i mini-Rusken. Det var overraskende mange som
møtte opp. Det er et veldig godt tegn på at vi alle nå ønsker å ta vare på det flotte uteområdet
vi har fått.

KLAGESKJEMA REHABILITERINGEN: Sammen med dette rundskrivet

følger et klageskjema som gjelder rehabiliteringen. Vi går nå inn i sluttfasen av
prosjektet, og alle som har noe å klage på MÅ levere dette skjemaet. Dette gjelder
også de som har klaget før – uten at det har hjulpet.

Hilsen styret

KLAGESKJEMA REHABILITERINGEN
Dersom du har ett eller annet å klage på i det arbeidet som er gjort i din leilighet
(vindusutskifting) eller på balkongene i forbindelse med rehabiliteringen, MÅ du
fylle ut dette skjemaet. Dette gjelder også de som har klaget før, uten at det har
hjulpet.
Skjemaet MÅ være levert styret innen 1. juni!!!!

Jeg:____________________________________ OSV.:_________
Leilighetsnr.: _________ Tlf.: ____________ Mobil: ____________
har følgende å klage på:
Balkongfronter:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Markiser:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Duegardin:
__________________________________________________________________
Innglassing:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
De nye vinduene:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Annet:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________
Dato/Underskrift

