20. juni 2018

God sommer!
I sommer har vi enkelte saker og praktisk
informasjon det er lurt at beboere får med
seg. For øvrig ønsker styret alle beboere god
sommer!

Nabofest lørdag 23. juni på ballbanen
Lørdag den 23. juni samles vi rundt grillen en
stund, for alle oss som ennå ikke har reist på ferie.
Vi fyrer opp HALAL-grill og vanlig grill - ta med mat
og drikke, campingbord og stol. Og gjerne
instrument eller en kake til fellesskapet. Det blir et
par leker for barna kl. 18 og servering av kake. Det
blir hyggelig!
Sted: Ballbanen foran blokk 5 (Lv 86-90)

Reise bort i ferien – sikre boligen din
Når du reiser bort i sommer, pass på å sikre boligen din tilstrekkelig. Meld videresending av
post til Posten.no, sett opp melding om nei til uadressert reklame, og snakk gjerne med en
nabo om å vanne blomster og se litt til huset ditt.

Vanning av hager
Ved lengre perioder med tørke og fint vær, er det mange
som vil vanne hagene ekstra. Pass på å følge Vannverkets
anbefalinger. Er det tørke, vann begrenset – og gjerne
kveldstid.

Maling til terrasser og gjerder
Nå i sommer skal terrasser og gjerder vedlikeholdes. Dette
er beboeres ansvar. Borettslaget har maling til disposisjon –
ta kontakt med styret, slik at dere kan gjøre avtale om
henting. Vi ber om at ikke selve husene males, da dette skal
utføres av kyndig personell. Maleredskaper står beboer for
selv.
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Et trygt og sikkert borettslag
Det er nå satt opp nye overvåkningskameraer i garasjene. Det er Multinett som har ansvaret
for disse, og står for trygg behandling av opptak. For øvrig - meld fra til styret dersom du
observerer noe mistenkelig, eller ring politi, 02800.
Skriv antall personer du har sett, tidspunkt og evt. utseende, biltype osv.
Nordskrenten følger et strengt regelverk for overvåkning og for personvern og er underlagt
norsk lov etter krav om personvernforordning (GDPR). Vi følger opp saken til høsten og kaller
evt. inn til en ny ekstraordinær generalforsamling for å høre om beboernes synspunkter for å
videreføre tiltaket. I tillegg til kameraene har vi et godt samarbeide om observasjoner fra
håndverkere, vaktmestere, vektere og parkeringsvakter -. alle de leverandørene som ofte er
innom Nordskrenten og som bryr seg om oss, våre beboere og våre verdier. Ta gjerne
kontakt med styret ved eventuelle spørsmål.

Holmlia Yacht club
Holmlia har sitt eget genuine band med lokale
krefter som arrangerer grendelagsfester noen
ganger i året. Det er høy stemning – neste er på
Hvervenbukta 29. juni klokka 19.00. Følg Holmlia
Yacht club på Facebook for mer info.

Sommerhjelp
Styret har laget avtale med tre lokale ungdommer som skal
jobbe for oss i juni, juli og muligens også noe i august.
Garasjevegger, gjerder, søpleboder og inngangspartier skal
spyles og males, alle oppgangene skal få fjernet skriblerier og
utbedret skader samt bli frisket opp med nye malingstrøk.
Garasjestrekene skal fornyes, sandkasser renses, maling skal
deles ut…… Det er en laaaaang liste med oppgaver 😊 Gi disse ungdommene gjerne «klapp
på skulderen» når du går forbi – de gjør en god jobb og er et godt eksempel på sunn ungdom
som bryr seg om nærmiljøet.

Nummere å ringe i sommer:
Vaktmester /CDV:
Elektriker /OEC:
Rørlegger / VVS:
Vekter /Nordstrand:
Styret:

2262 5027
2268 6880
2204 0406
2303 0770
4543 5414

Husk at håndverkerne har kjernetid fra kl 08-15,
unngå unødig oppringning utenom «kontortid».
Ved nødvendig assistanse som ikke kan vente til
neste dag, så har alle våre håndverkere 24h
beredskap.

Vi ønsker alle
EN RIKTIG GOD SOMMER !
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