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Søppelsjaktene
Vaktmesteren desinfiserer søppelsjaktene.
IKKE bruk sjaktene mens arbeidet pågår;
det vil henge en lapp på hvert sjakt-lokk.
Arbeidet i hver oppgang tar omtrent ett
døgn. Når lappen er borte, kan den brukes
som vanlig.
Vær greie å ta vare på søpla inne i
mellomtiden.
Betongprøver på balkongene
Betong på en del av balkongene smuldrer.
Derfor holder firmaet Ødegård & Lund (på
oppdrag fra styret / Abbl) å undersøke
saltinnholdet i betongen. Dette gjør de ved
å ta boreprøver – altså bore prøve-hull og
gjøre målinger i betongen de tar ut.
Vi ber dere slippe til selskapet om de
kommer til dere.
Hullene blir selvfølgelig reparert etter at
resultatene er klare.
Dørselgere
Den siste tiden har flere selgere av bla.
alarmer holdt på i borettslaget – og tedd
seg som om de har opptrådt etter avtale
med styret.
Får du besøk, husk at de kommer
uavhengig av styret. Det er opp til deg om
du vil slippe dem inn i oppgangen.
Vårrydding I: Sykkelvrak kastes
Styret ønsker å rydde opp i de gamle
syklene som står i stativene utenfor
oppgangene. Vrakene skal nå kastes.
Hvis du har en sykkel stående ute som du
vil beholde, gi beskjed til blokkansvarlig
om hvilken eller hvilke sykler dette
gjelder. Resten blir klippet løs og kastet.
Gi oss beskjed innen 14. april.

Vårrydding II: Containere
I månedsskiftet april-mai vil det bli satt ut
avfallskonteinere i stien. Det er en gylden
anledning til å få ryddet i boden, på
verandaen, på soverommet,… - og bli kvitt
alt dere ikke lenger trenger.
El-installatører I: Uryddig
Den siste tiden har dere fått lapper i
postkassa fra firmaet Ampére, der de
skriver at de har avtale med styret om å
tilby elektriske installasjoner.
Dette er feil, og styret går ikke god for
selskapet.
El-installatører II: Avtale
Styret har inngått en rammeavtale med
elektroinstallatør Ørnulf Wiig: Den
innebærer at alle beboere i borettslaget vil
få rabatter på arbeidet. Om dere heller vil
bruke et annet firma, står dere fritt til det.
Ørnulf Wiig: 67572040
Flere detaljer, se bryn1.no à Fra styret
Fuglemøkk og mating av dyr
Har du også opplevd å finne brødbiter og
fugleskitt på verandaen?
Sannsynligvis har fugler lagt igjen både
brødet og møkka.
Derfor er det viktig at dere ikke mater –
eller legger ut mat til – dyr. Slik mat er
også snadder for rotter, som vi ikke ønsker
for mange av…

Ha en praktfull påske!
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