FEBRUAR 2020

NYHETSBREV
Sigurds gate 20

BEBOERINFO
Styremøter:
Mandag 24 februar
Mandag 16 mars
Generalforsamling:
Onsdag 25 mars kl.
18.00 på Tøyen skole

BAKGÅRDEN
Bakgården ser ikke bra ut, men vi ber om
forståelse om at ting må gjøres i riktig
rekkefølge. Vi er i ferd med å engasjere
Opak til å være prosjektleder for
innhenting av tilbud (anbudsrunde) for
rehabilitering av fasade og brannbalkonger
samt sørge for oppfølging av entreprenører
sammen med styret. Hagegruppa vil stå for
innhenting av tilbud til bakgårdsprosjektet
og vil sammen med styret delta i gjennomføring og oppfølging av entreprenører. Den
prioriterte rekkefølgen framover må bli
som følger: (fortsetter neste side)

BAKGÅRDEN (FORTS.)
1. Sjekke om setninger har avtatt eller
opphørt:
Målinger skal gjøres i februar av Scansurvey.
Scansurvey foretok første gang målinger i
mai 2019 og for å kunne konkludere om det
fortsatt er setninger på gang. Det må gå
noen måneder fra første måling er gjort til
neste. Setningene bør ha avtatt/stoppet opp
før man rehabiliterer fasaden slik at man
unngår å måtte utbedre nye sprekker i
muren i framtiden.
2. Tilstandsvurdering av brannbalkonger:
Det er oppdaget sprekkdannelse i betongen
i noen av brannbalkongene og i verste fall
har mange år med utvasking pga nedbør
påvirket saltinnholdet i muren i balkongene
slik at de har blitt porøse og må skiftes ut.
Opak vil engasjere et firma til å sjekke
tilstanden til balkongene der det vil bli
utført kjerneboring for å måle utvasking av
karbonater. Blir konklusjonen at en eller
flere av brannbalkongene må skiftes ut må
bakgårdsprosjektet sannsynligvis settes på
vent fordi vi må ha store anleggsmaskiner
inn i gården. Samtidig vil det ikke være
gunstig å skifte ut asfalten i bakgården før
eventuell utskifting av brannbalkonger er
utført.
Hvis tilstandsvurdering viser at
brannbalkonger ikke trenger å skiftes ut
samt at setninger har stoppet opp følger
trinn 3, 4 og 5 på neste side.

Vaskeriet og
tørkerommet
Når det gjelder
tørkerommet har Energico
vært på befaring flere
ganger, men ikke klart å
avdekke hvorfor
radiatorene i tørkerommet
slås automatisk av i
perioder.
Styret tar sikte på å
utrede alternative
løsninger for tørking av
tøy da dagens løsning
fører til store energiutgifter. Sørg for til
enhver tid å holde dører
til tørkerom og vaskerom
lukket for å unngå
varmetap. Vi tar sikte på
å installere en avfukter i
tørkerommet slik at
fuktighet forsvinner
raskt.

MEDLEMMER
HAGEGRUPPA
Hagegruppa ønsker flere
medlemmer. Har dere
forslag eller spørsmål
om det som har med
bakgårdsprosjektet eller
andre ting angående
uteområde, ta kontakt
med hagegruppa:
Marie Hepsø:
marie_hepso@
hotmail.com
Sverre Stenersen:
sverre_stenersen@
hotmail.com
Jana Veitenhansl:
janavau@gmail.com
Hanna Nybacka:
hannah.nybacka@
gmail.com

Bakgården (forts.)
3. Belegningsstein i bakgården som erstatter
dagens ødelagte asfalt anlegges (kan være mulig
å gjøre dette om setningene ikke har stoppet opp,
styret gjør i såfall en vurdering).
4. Fasade rehabiliteres inklusive nedpussing og
maling av brannbalkonger.
5. Bakgårdsprosjektet iverksettes (kan iverksettes
parallelt med arbeidene under punkt 3 og 4 hvis
hensiktsmessig.
Følgende skal også gjøres (uavhengig av arbeid
som er beskrevet over):
1. Fastmontering av rekkverk til balkong
tilhørende leilighet i oppgang D.
2. Utskifting/rehabilitering av porten (vi avventer
fortsatt pristilbud).
3. Anlegge rømningsveg fra felles takterrasse
(avventer endelig tillatelse fra plan og
bygningsetaten før arbeid kan igangsettes).

Julie Wennsland:
juliewennesland@
gmail.com

Porten
Vi har fått tips om at årsaken til at porten ikke går i lås kan være en feil ved porttelefon i en
av leilighetene. Vi ber alle beboere sjekke om det er noe unormalt med porttelefonen og
komme med tilbakemelding snarest.

