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Nå setter vi inn hele bøtteballetten!
Resultatet etter nedvaskingen og boningen av oppgangene i OSV. 156, 186
og 208 har vært så positive, at styret nå har bestemt at alle oppganger skal
skures og bones på samme måten.
Den store rengjøringssjauen skal starte på det øverste tunet, tun 6 (OSV. 206218). Det vil komme oppslag i alle oppgangene når det gjelder
oppstarttidspunkt.
De som bor på dette tunet kan allerede nå begynne og forberede seg på at alt
som står i trappeoppgangene må fjernes før skuringen og boningen starter opp.
Det som ikke er fjernet når arbeidene starter, vil bli fjernet av borettslaget.
Det kan opplyses om at selve boningen av etasjeplatåene vil skje på sen kveldseller nattestid.

TIL ALLE BEBOERNE I OSV. 136:
Lørdag 21. september måtte borettslaget rekvirere hjelp fordi heisen sto.
Årsaken til heisstoppen skyldes at fotocellene til heisdøra var gått i stykker.
Dette skyldes misbruk av heisen. Alle fotocellene var tildekket av papir. For å
kunne feste papiret, hadde vedkommende presset så hardt på fotocellene at disse
gikk i stykker.
Et legitimt spørsmål til vedkommende:
Syns du det er riktig at alle vi andre skal være nødt til å være med og betale
skadeverket på kr. 6.776,-?
Tips om hvem vedkommende er mottas med dyp takk!

TIL ALLE BEBOERNE I OSV. 144:
Onsdag 18. september måtte åtte barn/ungdom hjelpes ut av heisen på grunn av
overbelastning. Dette er ikke første gang heisen stopper i OSV. 144 på grunn av
barn/ungdom.
Et legitimt spørsmål til foreldre med barn/ungdom i OSV. 144:
Syns dere det er riktig at alle vi andre skal være nødt til å være med og
betale skadeverket på kr. 1.888,-?
Ettersom dette ikke er første gangen barn/ungdom er årsaken til heisproblemer i
OSV. 144 blir styret over seg av glede hvis noen kan sladre!
Hilsen styret

