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Vi er nå godt inne i den norske sommeren, med vekslende temperatur, vær og vind, men
likevel lys og vakker. Partyteltet har vært nyttig for mange beboere allerede, og skal også
ramme inn vår sommerfest, som den engasjerte festkomiteen
har fastsatt til lørdag 26. august. Nærmere informasjon om
opplegget kommer senere i sommer, men sett av dagen
allerede nå. Vi satser på en minst like hyggelig sammenkomst
som i fjor. Dette er en fin anledning til å bli kjent med naboene
i hele borettslaget; all ære til festkomiteen som legger
forholdene til rette for oss!

Sommeren inneholder også en mindre hyggelig, men likevel
nødvendig aktivitet. Og da snakker vi selvfølgelig om kampen
mot sneglene. Skal vi kunne holde forekomsten på et så lavt
nivå som mulig i vårt område, er vi avhengig av at alle gjør en
innsats. En plukkerunde hver kveld over noen uker, vil gi synlige resultater. I kampen mot
sneglene er det bare utholdenhet som gjelder.
Det samme gjelder trafikken. Så langt har vi ikke vunnet fram med våre krav og ønsker, men
arbeidet fortsetter. Nå som vi har brynt oss på Bymiljøetaten uten noe særlig hell, er styrets
vurdering at vi må jobbe mer mot det politiske miljøet. Det er viktig at borettslaget opptrer
med én stemme og fremfører et enhetlig budskap; derfor gjenoppliver vi nå trafikkomiteen i
borettslaget. De som er interessert i å gjøre en innsats der, kan henvende seg til Grethe
Sivertsen (greusiv@gmail.com), som er den i styret som vil organisere arbeidet. Vi satser på
at både Hellerudfaret og Vetlandsveien vil bli representert.
De pågående anleggsarbeidene i Hellerudveien for å utbedre avløpsrørene påvirker i høyeste
grad trafikkforholdene i området. Arbeidene vil ikke være ferdig før i desember 2018.
Kommunen gjennomfører også en oppgradering av kunstgressanlegget ved Godlia i sommer,
noe som vil føre til noe anleggstrafikk i området. Som en del av dette arbeidet, vil dreneringen
av anlegget bli utbedret. Det har vi gitt en positiv tilbakemelding på!
Styret har gjennomført noen endringer, etter at Rune Løw har måttet trekke seg av personlige
grunner og blitt erstattet med Ann-Kristin Hansen, som var 1. vara til styret. Hun får et
spesielt ansvar for HMS, mens Hilde Skifjeld tar rollen som nestleder. Hilde holder også
orden på utlån av partyteltet.
Generalforsamlingen vedtok at styret skulle sluttføre behandlingen av en mulig
omdisponering av loft og kjeller i de horisontaldelte husene. I den prosessen er det viktig at
styret får eventuelle innspill så raskt som mulig. Bakgrunnsinformasjon ligger tilgjengelig på
hjemmesidene våre.
OBOS jobber nå systematisk med å digitalisere virksomheten og kontaktflaten med
medlemmene. Appen for Nabohjelp er lansert og har absolutt mulighet til å bli et nyttig og
kontaktskapende virkemiddel i hverdagen for nabolaget vårt. Dere vil også etter hvert få en

henvendelse fra OBOS om tillatelse til digital kommunikasjon; styret vil oppfordre alle til å
gripe den muligheten.

Da gjenstår det i grunnen bare å ønske alle en
GOD SOMMER og velkommen til
borettslagsfesten!
Styret v/ Steinar

