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HEISER
Det har vært flere heisstopp de siste ukene. Styret har tatt kontakt med heisfirma og vil etter sommerferien
har et møte med dette, for å se hva som kan gjøres for å hindre heisstopp.
I tillegg vil styret se på eventuell andre firmaer.

VEDLIKEHOLD AV BYGGET
Styret mottok 2 tilbud. Ved gjennomgang av tilbudene, ble Alliero valgt. Alliero vil også bli brukt til maling av
murveggene, dersom gjennomføring av maling/beising av alt treverk blir gjennomført på en god måte.
Styret hadde et planleggingsmøte med Alliero fredag 27. juni. Alliero vil starte i maling/beising i midten av
juli. Styret og Alliero vil gi løpende informasjon, på nettsiden, inngangsdører og oppslagstavler, om
gjennomføringen.

UTEOMRÅDER – BUSKER, AVFALLSDUNKER
Busker utenfor 2, 8 og 16 skal fjernes og erstattes med gress. Styret har mottatt tilbud og dette vil
gjennomføres så snart som mulig.
Avfallsdunker med restavfall vil heretter bli rengjort 2 ganger pr. år. Styret har inngått avtale med renholdsfirma.

VENTILDEKSLER MOT KRISTOFFER AAMOTSGATE
Styret har bedt om anbud på deksler. Styret vil sette på deksler på ventiler som er så ødelagt at dette er et
kritisk behov. Resten av dekslene vil bli satt opp i forbindelse med maling av fasaden.

VEDLIKEHOLD – DØRER OG BRANNDØRER
2 dører skal byttes. Dette ble startet fredag 27.6. og ferdigstilt så raskt som mulig.
Branndører vil bli sett på av samme firma.

GARASJEDØRBRIKKE OG OVERVÅKINGSKAMERAER I GARASJEN
Styret har i vaktmesterkontoret 2 PCer. Den ene, som kjørte systemet for garasjebrikker har gått i stykker.
I løpet av uke 27 vil ny pc bli installert og systemene for garasjebrikke og overvåkningskameraer vil bli
installert på denne. Styret beklager at dette har tatt lang tid.
Overvåkningskameraene vil samtidig bli sjekket for status, overføring til monitor, fokus og bildeutsnitt.

De fleste styremedlemmer har sommerferie i juli. Styreleder vil være til stede og
kan nås på epost: mette.gregoriussen@badebakken.com. Neste styremøte er
27.8.14.

Med hilsen fra
Styret i Badebakken 2-34
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