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Rehabilitering av terrasseblokkene
Borettslaget har den 26.04.2018 undertegnet avtale med DVS AS om
rehabiliteringsarbeidene som skal utføres på blokkene. Aase Byggeadministrasjon
AS, som ivaretar borettslagets rolle som byggherre i prosjektet, har delt ut
informasjon om oppstart og planlagt framdrift i alle postkasser.
Etterhvert som arbeidet går framover vil det bli hengt opp revidert framdriftsplan i
hver oppgang, med informasjon om når planlagt arbeid skal starte opp. DVS AS
har opplyst at de vil starte opp i uke 23.
DVS AS vil være nødt til å disponere parkeringsplassen til sin rigg og lager. I deler
av perioden vil de ha behov for hele parkeringsplassen for å ha lagerplass til
materialer, vinduer og tegl. Vi vil legge opp til å ta i bruk ledig kapasitet etterhvert
som behovet for lagerplass blir mindre, men vi må være innstilt oss på at det er få
plasser tilgjengelig i anleggsperioden. Vi må også oppfordre alle som har
garasjeplass om å benytte denne og ikke parkere ute.

Rengjøring av garasjen
Rengjøring av garasjen vil finne sted i begynnelsen av juni. Vi vil i år både vaske rør
i taket og spyle vegger, slik at mindre støv virvles opp. Dette vil bli tatt seksjonsvis
gjennom garasjen. I denne forbindelse varsler vi nå om at alle biler, motorsykler,
mopeder med og uten skilter, i tillegg til alt alt løsøre, MÅ fjernes når din seksjon
skal vaskes. Nærmere beskjed om tidspunkter vil bli varslet.

Velkommen til dugnad 23. mai
Tradisjonen tro arrangerer vi vårdugnad for en felles innsats for et trivelig nabolag.
MØT OPP I VELFERDSROMMET I ÅT 4 onsdag 23. mai kl. 17:30
Mens vi fordeler oppgaver, varmer vi oss på en kaffekopp og serverer pølser til de
som trenger litt på tanken for å komme i gang (maks 3 pr. pers). 19.30 byr vi på
kaffe og bakst som takk for innsatsen..
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Containere til vårrengjøring
Containere plasseres ut mellom 14. - 15. mai, ved ÅT 12 og 46.
Beboere har anledning til å bruke disse til skrot som ikke får plass i vanlig søppel.
Merk at det ikke er anledning til å kaste farlig avfall, elektrisk avfall, bilhjul eller
maling og andre rester etter oppussing eller rivning, da dette medfører et høyt
straffegebyr.

Arbeidet med oppgradering av fellesområdene
Vår innleide gartner Merete i Kreative Hager har satt i gang et omfattende arbeide
med å revitalisere bedene ved innkjørsel til garasjen og mellom blokkene. I juni står
«rundkjøringen» i motsatt ende av borettslaget for tur, deretter starter arbeidet med
å erstatte det vi har vært nødt til å fjerne p.g.a. sykdom eller elde. Hvor langt vi
kommer i år avhenger av budsjett og tilgang på gartner.

Ny betalingsløsning for OBOS borettslag
Via OBOS er en løsning som gjør det enkelt for beboere i borettslag og sameier å
betale for vaskeplikter, leie av selskapslokaler, nøkler, skilt eller andre småting, uten
håndtering av kontanter.
Med denne løsningen trenger vi ikke lenger håndtere kontanter eller rapportere hva
som er solgt. Betalingene har KID, og kommer riktig inn i borettslagets regnskap.

