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DATO: 24. juni 2004

Til:

Beboerne i Granlund borettslag

NYE VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER
Styret i Granlund borettslag har startet forberedelser til nye vedlikeholdsprosjekter. Et av disse
dreier seg om å løse et lekkasjeproblem på verandaer. Vi har registrert at det ved enkelte
verandaer er betydelige problemer med vann fra verandaen i 2. etasje. Vi har derfor igangsatt et
prøveprosjekt i RM 41A/B hvor vi har foretatt enkelte utbedringer. Forutsatt at dette blir
vellykket, vil vi etter en evaluering beslutte eventuell videreføring av dette prosjektet. Vi må
imidlertid be om at det utvises måtehold ved bruk av vann på verandaen i 2. etasje inntil evt.
utbedringer er foretatt. Spyling i 2. etasje kan medføre store vannmengder på verandaen under.
Vi har også startet planlegging av et nytt malingsprosjekt. Denne gangen er det vinduer og
verandadører som står for tur. I utgangspunktet er også dette arbeidet dugnadsbasert, men styret
vil vurdere ulike tiltak for gjennomføring og oppfølging. Arbeidet er tidkrevende og vil ikke
være avsluttet før i 2005.
Vi vil imidlertid være åpne for at de som ønsker å bruke litt av fritiden til maling, allerede nå i
sommer kan få en mulighet til dette. Interesserte må ta kontakt med Ruth Kremmervik i 37b for
nærmere informasjon.
Ellers vil vi informere om at ansvarlig for fellesbod har kjøpt inn treolje for bruk på alt
trykkimpregnert materiale på husene. Det er svært viktig at dette blir oljet regelmessig for å
hindre uttørking og misfarging. Dragere og pillarer på begge sider av huset må oljes. Olje til
verandaplatten må imidlertid bekostes av beboeren selv.
Vi vil til slutt ønske dere alle en riktig god sommer og minner om årets sommerfest som blir 2.
juli. Påmelding til Tore Berdal i 29a
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