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VEDLIKEHOLD AV BYGGET – MALING OG BYTTE AV PANEL
Alliero har 2 ganger fått stopp i leveranser av panel. Dette fikk ikke styret beskjed om. Styret har hatt
møte med Alliero og dette håper vi bedrer seg. Panel arbeidene fortsetter etter 23.8. når mer panel
mottas. Det er befaring på langblokka mot Kr. Aamodts gate 20.8. for å se hvor mye panel som må
byttes. Småblokkene er så å si ferdige men det er noen småtterier som gjenstår. Det har vært svært
varierende vær i sommer og maleren har ikke fått malt så mye som han ønsket. Nå er været fint og
det er nå 2 som maler. Styret og Alliero regner med at både maling og bytte av panel blir ferdig i år.

VEDLIKEHOLD AV BYGGET – BYTTE AV TAK OG SLUK
Styret valgte KBBlikk som leverandør. Informasjon ble lagt ut på nettsiden at dette skulle starte i uke
32 og fra B24. Dette har blitt endret/forsinket og KBBlikk jobber i disse dager fra B2 og nedover.
Styret beklager at det ikke ble gitt informasjon om heving av materialer kveld og natt til onsdag.
Fremdriftsplan vil bli innhentet.
Løpende informasjon om status vil legges ut på under Nyheter på www.badebakken.com.

CALLING/DØRÅPNER
Styret besluttet å bytte anleggene i Badebakken 8, 16 og 18 i høst. Tilbud innhentes og bytting
gjennomføres så snart som vår leverandør kan. Oppslag og informasjon settes opp i oppgangene i
god tid fra leverandør.

VENTILASJON – leiligheter
Styret har akkurat mottatt siste av 3 tilbud. Styret vil velge leverandør og koordinere rensing av
avtrekkskanal fra badet til kjøkkenventilatoren i høst. Etter mye om og men ble det avklart at det ikke
er fellesrør, kun rør fra leiligheter. Denne rensingen er obligatorisk, men vil bli fakturert hver enkelt
seksjonseier. Informasjon om tidspunkt kommer i løpet av neste uke.

GET
Styret jobber med oppdatering av GET avtalen evt bytte av leverandør. Styret har mottatt tilbud fra
GET og Canal Digital og vil i løpet av de nærmeste ukene ha møte med begge.

YTTERDØRER – LEILIGHETER OG OPPGANGER
Styret har sett at flere av ytterdørene til oppgangene har blitt mer og mer usikret. Styret har derfor
besluttet at alle dører skal forsterkes. Vi har valgt leverandør og dette gjennomføres så raskt som
mulig.
Styret har fått forespørsel om ytterdør til leilighet. I FDV dokumentasjonen som finner på nettsiden
står en leverandør. Denne leverer ikke dører lenger og styret har innhentet informasjon om ny
leverandør. Informasjon om dette legges ut på nettsiden ved FDV dokumentasjon innen kort tid.

BONING 1.-3. ETG.
I henhold til renholdsplan, skal det bones i oppganger. I år vil det bones fra 1. til 3. etasje. Informasjon
henges opp i oppganger fra leverandør.

Med hilsen fra Styret
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