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Informasjon til beboerne nr. 1 september, 2014 
 

 
Seniorkurs i data på biblå den 11. september 
Ta kontakt med biblioteket og meld deg på "Seniorsurfedagen". Kurset varer i 3 timer. 
Ta med egen PC eller nettbrett, men 15 PC`er er til disposisjon for kursdeltakerne på biblioteket i 3. etasje. 
 
Gjensidige er leie seg - Er vi lei Gjensidige? 
Stormen i desember i fjor gjorde store skader på innglassingen i høyblokkene, taksert til nær kr. 200 000,-. 
Gjensidige har innrømmet ansvar. Greit det, men hvor lang tid skal ting ta før de blir reparert? Vel, svaret 
foreligger nå og lyder slik: 
Vi har gått mange runder med fabrikk og leverandører både i Finland, Sverige og Danmark uten å kunne 
klare å få tak i reservedeler. Derav også et langt tidsspekter i saken. Etter å ha innhentet priser fra 
leverandører har vi kommet frem til at Balkong Glass as i Sandnes har gitt det tilbudet som ligger nærmest 
opprinnelig innglassing. Etter befaring med Skadegruppen Stavanger har vi kommet frem til følgende: 
- Balkong Glass as leverer tre nye innglassinger i uke 45 (1. uken i november). Disse blir montert samme 
uken så sant det ikke er forsinkelse i leveranse. 
- I uke 40 (2. uken i oktober) starter Balkong Glass as demontering og reparasjon av øvrige skadede 
innglassinger som ikke skal komplett byttes. 
- Skadegruppen Stavanger bistår med dette. De kvalitetssikrer arbeidet og fremdriftsplan, og melder fra 
skriftlig om noe skulle endres. 
Alle parter i saken skal rapporterer skriftlig om sakens fremdrift forsinkes, uavhengig av hvilken grunn. 
 
Du vil få beskjed når dette nærmer seg og at du gjør balkongen din tilgjengelig for reparasjon eller 
utbedring. 
Dersom du ikke gir tillatelse til innlåsing, må vi hevde Borettslagsloven §5-17 (3) hvor vi finner rett til å 
låse oss inn for å utbedre skader. 
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