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Skjærene inntar luftebalkongene!
Det er kanskje fortsatt noen som lurer på hvorfor det er montert
duegardiner på luftebalkongene. Gardinene er der for å hindre at
(ja, nettopp!) duer eller andre fugler skal bygge reder på
verandaene.
Før rehabiliteringen hadde vi flere tilfeller der dueansamling på både lufte- og
hovedbalkongene førte til at hele leiligheter ble angrepet av duelus. Når det
skjer må alt av stoff – møbler, madrasser, klær osv., kastes. Det er for å unngå
slike situasjoner at det ble valgt duegardiner i forbindelse med
rehabiliteringen.
Vi har gjentatte ganger oppfordret alle til å bruke duegardinene slik at duer
og andre fugler ikke skal få etablert seg på balkongene. Denne oppfordringen
er det dessverre ikke alle som følger.
For å ta et eksempel:
I OSV. 120-124 er det til sammen 44 leiligheter. I 14 av disse leilighetene
brukes dessverre ikke duegardinene. På en av luftebalkongene har nå et
skjærepar begynt å lage rede.
PS!
Det er et ganske stort apparat, også økonomisk, som settes i gang om en
leilighet blir angrepet av fuglelus. Ettersom borettslaget har montert
duegardiner på alle luftebalkongene, er det den enkelte andelseier som selv
må bære kostnadene om mangelfull bruk av duegardiner fører til at fugler
bygger reder på balkongene eller at det oppstår fuglelus i leiligheten.
(Handikaplekeplassen utsatt for hærverk – snu arket)

Ramp herjer på handikaplekeplassen!
Handikaplekeplassen ved OSV. 180-182 har den siste tiden vært
utsatt for omfattende hærverk og ødeleggelser. Dette har dessverre
ført til at deler av plassen har vært avsperret mens reparasjonene
har pågått.
Plassen har et ekstra beskyttende underlag som skal virke dempende om
noen faller. Fargesammensetningen er også ment å skulle gjøre det enklere
for svaksynte barn å bevege seg på plassen.
Handikapplassen vi har er en unik lekeplass for alle barn uavhengig av
funksjonshemninger. Det er også derfor det offentlige har bidratt med et
stort beløp for å reise plassen.
I den siste tiden har dessverre ramponering ført til at deler av plassen i
perioder har vært avstengt. Noen har gått løs på det beskyttende dekket med
enten kniver, brekkjern, skrutrekkere eller annet stikkutstyr. Dette har igjen
medført at det beskyttende underlaget har fått ganske omfattende skader og
på den måten mistet sin beskyttende effekt.
Borettslaget klør i fingrene etter å få has på den eller de som bedriver denne
meningsløse ramponeringen. Ved ett tilfelle skal en gutt ha blitt sett løpende
fra stedet og inn i OSV. 164.

INGEN SØPPELBIL I JULI:
Det kommer ingen ekstra søppelbil i neste måned. Første ekstra søppelbil
etter ferien blir onsdag 27. august.

GRESSKLIPPING AV FORHAGENE:
Mange forhager har dessverre fortsatt til gode å se en gressklipper, muligens
fordi mange er usikre på hvem som skal utføre gressklippingen. Vaktmestrene
har nå fått beskjed om å klippe gresset i de forhagene der gresset nå er i
knehøyde. Når denne klippingen er utført vil alle med forhager få et pristilbud
om fast klipping. I de tilfellene der andelseieren verken ønsker fast klipping
eller ikke klipper selv, vil plenen bli «tvangsklippet» for andelseierens
regning.
Hilsen styret

