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Det er stor aktivitet hos oss for tiden. 
Parkeringsplassen ble som bestilt. Her ble det forøvrig avdekket en pussighet som styret 
kommer til nedenfor. 
Nå holder Lie Blikk på med terrassesiden av Digranesveien. Jobben er omfattende og er ment 
å hindre ytterligere vanninntrenging. Dette arbeidet foregår fra 6- kanten, og opp til toppen av 
bygningen. 
Snart starter BK Bygg med oppsetting av ytterligere stillaser, også et prosjekt for å hindre fukt 
i å komme inn gjennom gavlveggene (endeveggene). Veggene blir isolert og kledd med 
såkalte Steniplater med særdeles lang levetid. Dette arbeidet kan føre til mye støy. 
 
Parkering av fremmede biler 
Det ble registrert en bil uten eier hos oss. Vedkommende eier ble oppsporet etter 
detektivarbeid av vaktmester, og er en venn av en beboer. Eieren av bilen hadde fått lov av 
beboeren til å parkere der. Vel, dette er ikke så greit som det høres ut. Vi ønsker ikke lang- 
eller korttidsparkering av personer som ikke bor her, unntatt når det er korttidsparkering avtalt 
med en beboer fra én dag til den neste. Altså normalt besøk.  
 
Balansert ventilasjon (BV) 
Som lovet på siste generalforsamling, vil styret orientere om rapporten som nylig kom fra 
Multiconsult vedr. dette, på kommende generalforsamling. Dette var en større sak hvor BV 
var ett blant flere foreslåtte miljøtiltak. Rapporten er en del av et forprosjekt. Akkurat når 
dette skrives, har styret sendt ut brev til fire leverandører av BV der vi ber om pris på en slik 
løsning for høyblokkene. 
 
Styret oppfordrer beboerne til årvåkenhet de neste par ukene, særlig når det gjelder 
mulighetene for brann/røykutvikling. Vi minner igjen på at du aldri må slippe inn noen du 
ikke kjenner identiteten til. 
 
God jul og godt nytt år! Og så går det mot lysere tider....... 
 
Styret 

 


