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STYRET INFORMERER

Blokker – innvendig oppussing
Styret har valgt entreprenør for oppussing av oppganger. Dette er Buer
Entreprenør AS. Et firma som har vært lenge i bransjen, og etter flere
møter virker som et veldig godt valg for dette prosjektet. Oppstart er
planlagt 7/1-19 og man regner med ferdigstillelse rundt 15/6-19.
Brakkerigg vil bli plassert på parkeringsplass ved nr. 23. Den kommer opp
noen dager før arbeidene starter.
Vi vil komme tilbake til en overordnet fremdriftsplan og informasjon om
hvilken blokk man vil starte med.

Etablering av infrastruktur for ladestasjoner i garasjene
Anbudspapirer er utarbeidet og sendt ut til utvalgte entreprenører.
Tilbudsfrist er satt til 5/12-18.
Vi kommer tilbake med mer informasjon når entreprenør er valgt.

Oppussing av fellesrommet
Bygg og Malertjenesten AS er i gang med oppussing av fellesrommet. Det
er planlagt ferdigstilt ca midten av desember. Foreløpig er fellesrommet
reservert ut desember. Vi vil også kjøpe inn nye møbler.
Ventilasjon
Et godt tips er å rengjøre ventilene som sitter på bad og kjøkken med jevne
mellomrom. De kan tas ned og vaskes forsiktig.
Rengjøring av dusjhoder og slanger
Folkehelseinstituttet opplyser følgende: Dusjslanger og -hoder kan, i tillegg
til eller i stedet for varmebehandling, demonteres og desinfiseres med
husholdningsklor. To korker til 10 liter vann er tilstrekkelig styrke. Sørg
for at hele dusjslangen/-hodet blir fylt med denne blandingen, og la det stå i
30 minutter. Klorrester og løsnet slam spyles ut før utstyret monteres og tas
i bruk på nytt.
Rente på lån
Vi har nå gjennom en tid hatt en lånerente på 1,8% etter renteforhandlinger
med OBOS Banken. De varslet for en stund tilbake at renten ville bli
regulert til 1,9%. Styret måtte dermed i renteforhandlinger igjen. Etter
dette ble renten satt ned til 1,85% som skal være særdeles
konkurransedyktig i følge OBOS Banken.
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