Til
Beboerne i Nordskrenten br.lag
(se liste på baksiden)
30.09.2017

TILGANG TIL LEILIGHET – «ISTA» PROSJEKT
Ref informasjonsskriv distribuert i begynnelsen av august, «Bladlusa» distribuert den
4.september samt eget skriv distribuert dagen etter vedrørende krav om tilgang til
leilighetene i Nordskrenten br.lag.
Nordskrenten br.lag har hatt individuell energimåling siden 2007, dette gjelder
måling av varme fra radiatorer samt varmt forbruksvann. Utstyret som ble montert
har en levetid på 10 år. Vi har av den grunn vært nødt til å fornye avtalen med
leverandøren ISTA, dette innebærer også at utstyret må skiftes slik at det kan igjen
fungere i 10 år, gi korrekte verdier og beboerne riktig kostnad for forbruket.
Gjennom flere rundskriv og omfattende annonsering på vår webside og Facebook
gruppe, så har vi forsøkt etter beste evne å varsle og informere god tid i forveien om
hvilke dager og tidspunkter beboerne måtte organisere tilgang til leiligheten.
Av de totalt 231 leilighetene hos oss så gjenstår 32 hvor vi ikke fikk tilgang i
hovedrunden. Det kan være forskjellige årsaker til dette, slik som forsinkelse pga
trafikk, sykdom, dødsfall i familien, misforståelser eller defekt ringeklokke.
Ref vedtektenes paragraf 5-2, fjerde og femte ledd, så har borettslag krav på å få
tilgang til leiligheten for å utføre ettersyn, vedlikehold og reparasjoner.
http://nordskrenten.no/vedtekternordskrenten-2006-pdf?attach=0
Vi ber om at du ser etter ny tidsplan på baksiden av dette brev og forholder deg til
dette ved å være tilstede, eller organisere tilgang til leiligheten.
Selve jobben tar ca 15-20 minutter. Samtidig vil vi også sjekke tilstanden på
terrassedører, vinduer samt termostatene på radiatorene. Det er ikke satt av tid til
reparasjon av de sistnevnte, dette er kun for registreringens skyld og vil bli fulgt opp
senere.
For å sikre at vi kan få gjennomført prosjektet i løpet av oppsatt tidsplan, kan vi være
behjelpelig med å ta imot nøkler (om ønskelig).
Dette kan avtales med undertegnede, senest tirsdag 10.oktober,
Med vennlig hilsen
Lasse Szabo
Styreleder
Nordskrenten Borettslag
Tlf: 4543 5414 / styret@nordskrenten.no

Det er opp til beboerne å ta kontakt med de andre på listen for å samkjøre
«nøkkeldeponi», men vi ber om forståelse for at vi ikke kan bruke tid på å gå rundt
og lete etter disse nøklene. (direkte nabo er imidlertid «ok»).

