[INFORMASJONSSKRIV ETTER 4. STYREMØTE I STYRET 2015-2016]

8. september 2015

VEDLIKEHOLD AV BYGGET – MALING OG BYTTE AV PANEL
«Til orientering er snekkerarbeider så langt ferdigstilt, det gjenstår noe der stillas nå er satt opp.
Totto holder på med maler-arbeidene og det er estimert ca 10 % gjenstående malerarbeider».
Over ser dere siste informasjon fra Alliero. Styret skal ha statusmøte med Alliero neste uke.

VEDLIKEHOLD AV BYGGET – BYTTE AV TAK OG SLUK
Arbeidet med bytte av tak er nå kommet til andre av 3 deler. Langeblokka er «delt opp» i 3 av vår
leverandør KBBlikk. Styret har en ekspert som løpende sjekker kvaliteten og fremdrift av arbeidet.
KBBlikk har alle materialer de trenger for å gjøre ferdig denne delen. Det vil bli løft av materialer til
siste del, og dette vil det bli informert om.
Løpende informasjon om status vil legges ut på under Nyheter på www.badebakken.com.

CALLING/DØRÅPNER
Anleggene i Badebakken 8, 16 og 18 byttes neste uke. Informasjon er hengt opp.

VENTILASJON – leiligheter
Alle seksjonseiere får brev fra styret via OBOS. Planlagt oppstart er ca. 1. oktober fra den eldste delen
av sameiet; 24. Det vil bli etablert dagsplaner som vil bli informert om ved oppslag. Dagsplanene viser
når din leilighets ventilasjon blir renset. Samtidig med rensing vil vår leverandør sjekke ventilatoren.

GET
Møter med GET og Canal Digital måtte utsettes men gjennomføres i løpet av september.

YTTERDØRER – LEILIGHETER OG OPPGANGER
Vår leverandør venter på leveranser for forsterking av ytterdører. De setter i gang så snart de har
mottatt deler for alle dører.
Informasjon om ny ytterdør til leiligheter legges ut på nettsiden ved FDV dokumentasjon innen kort
tid.

BONING 1.-3. ETG.
Styret har utsatt dette til etter rens av ventilasjonsanlegget. Styret vil også vurdere behovet for dette i
neste styremøte. Informasjon kommer i neste informasjonsskriv.

GASSKONTROLL OG GASSREGNSKAP
Vår leverandør vil sjekke gasspeiser og kabler 22. og 23. oktober. Informasjon kommer direkte fra vår
leverandør. Gassregnskap pr peis kommer til hver enkelt i november.

Med hilsen fra Styret

Sameiet Badebakken 2-34 - En oase ved Akerselva

