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STYREROMMET STENGT: Styrerommet vil være stengt mandag 31. mars. Det
samme gjelder mandag 14. april. Skulle det være behov for å komme i kontakt
med styret disse dagene kan enten styreleder kontaktes på 90 78 86 83 eller
nestleder på 91 80 07 24.

Har du så dårlig tid at du må rive opp heisdørene?
I løpet av de siste ukene har heisreparatører vært nødt til å rykke ut til OSV.
194 på kveldstid fordi heisen har stått. Regninga lyder på 13.000 kroner.
Årsaken til heisstoppene har vært det reparatørene betegner som «uvettig
bruk av heisen».
Denne «uvettige bruken» skyldes at en eller flere i oppgangen ikke har hatt tid
til å vente på at heisdøren skal åpne seg på naturlig vis, og i stedet prøvd å dra
døra til side. Dette har gjort at heisens driftskort er blitt ødelagt, noe som igjen
har ført til at også kontakten med alarmsentralen er blitt brutt.
Dette er selvfølgelig en helt uakseptabel bruk av heisen, og selvfølgelig svært
alvorlig.
Telefon til styrets leder søndag 23. mars:
«Hei, jeg heter ……. og bor i OSV. 194. Jeg har med forferdelse lest rundskrivet
om de 252 sigarettsneipene som ble plukket opp i en forhage i OSV. 170. Men
jeg tror ikke det er enestående. På baksiden av blokka vår må det være ti
ganger så mange sigarettsneiper som ligger strødd utover. Det må være noen
som står og røyker på lufteverandaen. Makan til griseri har jeg ikke sett».
Tekstmelding til styrets leder torsdag 20. mars:
«Hei, formann. Beklager å forstyrre. Men det er ikke bare i OSV. 170 det kastes
ut sigarettsneiper. Også i OSV. 122 er det noen som ikke bruker hue. Der står
det til stadighet noen på luftebalkongene oppover i etasjene og kaster ut
brennende sigaretter. Ta dem!».
Hilsen styret

