
OREBAKKEN BORETTSLAG

Informasjonsbrev
Nr. 5/2004 – uke 27

Nøkler til de nye inngangsdørene
De som ikke har fått hentet nøkler til de nye inngangsdørene får en ny mulighet i uke 28 
(5. – 9. juli) til følgende tider:

Mandag til fredag kl. 10:00 – 11:00
Torsdag kl. 19:00 – 20:00

Nøklene hentes på styrerommet, Landingsveien 78, inngang på kortsiden av blokken. Alle 
andelseiere får to nøkler. Utover dette koster nøklene 100 kroner pr. stykk.

Nøkkelsylindrene til kjellerdørene (ute) og til sykkelrommene i høyblokkene blir ikke skiftet 
før i august. Ta derfor vare på den gamle nøkkelen til disse er skiftet.

Navn på de nye ringetablåene
Av praktiske årsaker ble navnet på andelseier(e) gravert inn på de nye ringetablåene. De 
som ønsker å endre på ringetablået kan henvende seg til styret. De vil da få utlevert et 
postkort som fylles ut og sendes leverandøren av ringetablåene. Borettslaget betaler for 
dette.

Oppfølgning av feil og mangler etter vindusutskiftingen
Etter at håndverkerne gjorde seg ferdig med vindusutskiftingen fikk alle utlevert et 
evalueringsskjema. Hvis det var feil eller mangler etter utskiftingen som andelseier ønsket 
rettet på skulle dette meldes på evalueringsskjemaet og sendes til utførende firma for 
utbedring. 

Dersom utbedring ikke er gjort tilfredsstillende eller ikke gjort i hele tatt i din leilighet må 
dette meldes skriftlig til styret senest 16. august.

Pensjonisttreff i Dagligstuen
Som informert om i Informasjonsbrev nr. 2/2004 har noen ildsjeler nå satt i gang 
pensjonisttreff i Dagligstuen. Det har i alt vært arrangert fire treff. Kaffe og nogåt attåt og 
en god samtale har stått på dagsordenen. Pensjonisttreffet vil starte opp igjen i august. 
Følg med på oppslag i oppgangen for nærmere tidspunkt. 

1000 kroner til blomster for å pynte opp rundt blokken
Styret har vedtatt at hver blokk kan få inntil 1000 kroner pr. år til innkjøp av blomster for 
beplantning rundt egen blokk. Blomstene må plantes av beboerne selv og kan plantes i 
blomsterkassene mellom oppgangene eller ved sittegruppene eller langs kortsiden av 
blokkene. Beplantning andre steder må godkjennes av styret. 

Det forutsettes at beplantning av blomster er vedtatt på blokkmøte. Innkjøp av blomster 
skal organiseres av eller i samarbeid med blokkrepresentanten i blokken. Mot levering av 
kvittering for innkjøpene til styret utbetales beløpet til blokkrepresentanten eller den 
hun/han bestemmer.

Da håper vi alle får en riktig god sommer!
Sommerhilsen fra styret
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