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Tilsvarende Ble gjort for Industrigata i 2016.

Første søndag i advent
Søndag 2. desember var det klart for julegrantenning
og gang rundt juletreet i parken. Været var ikke helt
på vår side, med regn og kalde grader som bildet gir et
inntrykk av. Takk til beboere som troppet opp likevel!
Styret rigget like godt til gløgg og pepperkaker inne i
oppgangen til Industrigata 31C, med fakkelrad frem til
juletreet. Ganske nøyaktig kl. 18 kom lysene på, og
sammen dannet vi en god ring og sang julesanger
sammen. Det er alltid like fint å avslutte med Deilig er
jorden og ønske hverandre en fin førjulstid. Takk til
Bente Florelius for ferske, nystekte boller i år som i
fjor!

Varmeprosjekt
Etter vedtak om fjernvarme på ekstraordinær
generalforsamling, har styret vært i møter med
Fortum Oslo og Enwa, og sendt søknad til Klima- og
energifondet om støtte. Planen er at arbeidene med å
koble oss til fjernvarme vil pågå i august-september
2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon om
dette utover våren.

Vinduene ble malt utvendig
Vinduene ble som kjent malt utvendig i løpet av
høsten i forhold til behovet for ny maling. De aller
øverste terrassene i Dunkers gate kunne ikke bli nådd
med lift. Tilkomst må løses via taket, noe som blir
gjort til våren.

Trær er beskåret
Weiby hage og landskap har utført nødvendig
sikkerhetsbeskjæring av trær. Styret har også bestilt
kontroll av trestammene for å sjekke status på disse,
og da særlig de høye trærne.

Omlegging av taktekke
Styret har jobbet intenst med etterslep på vedlikehold
og ting som har kommet opp underveis, og rakk å få
lagt om taket i Dunkers gate 4 før vinteren. Til neste
år skal takene på Holmboes gate 5 og 7 legges så snart
dette er praktisk mulig.

Avslutning våtromsrehabilitering
Våtromsrehabiliteringen som ble gjennomført i 2012
og 2013 medførte noe etterspill for enkelte
aksjeeiere. Styret ønsker å informere om at alle klager
nå er fulgt opp og besvart, og sluttarbeider
gjennomført.

Høy lyd på dagtid - fra radio;)
Styret har fått henvendelse om klage på støy, også på
dagtid. Dette er jo utenom tiden for felles ro, men
styret oppfordrer likevel til å vise hensyn, og kanskje
vurdere volumet på radio, Tv og høyttaler.

Oppdaterte vedtekt §4
Endring i vedtekt §4 på generalforsamlingen før
sommeren, kom ikke med i de opptrykte kopiene
sammen med husordensregler som ble sendt ut fra
OBOS i høst. Korrekt vedtekttekst ligger på
balkeby.no. Her gjengis for §4-1. Fet tekst er nytt
tillegg som ble godkjent 28. mai 2018:
4-1 Aksjeeierens vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte aksjeeier skal holde boligen, og andre
rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig
stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør,
sikringsskap fra og med første
hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør,
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett,
varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige
flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at
lekkasjer unngås. Ved endring av rominndeling,
bruksendring og/eller lignende må aksjeeier søke
Styret om tillatelse før tiltaket/endringen
iverksettes. Styret kan nekte tiltaket/endringer når
det foreligger saklig grunn.

Utelampene
Styret er klar over at det er mørkt i parken mot
Majorstuveien. Dette er beklagelig, men kuplene til
utelampene har vist seg å være utfordrende å skaffe.
Lageret av kupler ble i sin tid brukt opp uten at nye

ble bestilt. Derfor har styret måttet starte med blanke
ark for å finne frem til egnede kupler. Dette har vist
seg å være ganske vrient, men vi antar nå at vi skal
finne en løsning om ikke før jul, så i hvert fall like over
nyttår.

Dugnad
27. oktober gikk
høstens dugnad
av stabelen. Da
ble parken raket,
og ganger og
fellesarealer ryddet, og selv de aller yngste var med!
(så vidt vi rakk å knipse dette:)
Styret påpeker at man
ikke kan sette fra seg
egne gjenstander og så
rydder og hiver dugnadsgjengen dette! Vi merker
oss at det dukker opp ting
og tang som ikke skal stå i
fellesarealene 1-2 uker før
dugnaden… Det blir litt
for påfallende. Styret
minner om at det fortsatt
ikke er tillatt å sette fra
seg gjenstander i fellesarealene.
I høst ble det
innkjøpt nye bord
og benker. Disse
ble ferdigmontert
under dugnaden.
En viktig del av
dugnaden er også å bli kjent med naboene.

gate 4 og Holmboes gate 5. Dette merkes ved at
kjellerboder er brutt opp og fremmede gjenstander
henlegges i fellesvaskeriet.
Styret minner på nytt om viktigheten av å sørge for at
alle utgangsdører må holdes låst til enhver tid! Ta en
ekstra sjekk av at døra er smekket skikkelig igjen når
du forlater bygningen. Dersom du opplever at en dør
har treg dørpumpe eller annet, ring direkte til
vaktmesteren på tlf. 22 60 39 01 så strammer han
den.

GET-kostnadene
Ifølge brevet dere har mottatt om økte GETkostnader, ønsker styret å presisere at prisøkningen
fra 2018 til 2019 følger konsumprisen. GET har lagt til
grunn 3,11%. Siden vi inngikk ny avtale i sommer, og
kostnaden pr leilighet da ikke ble oppjustert fordi vi
også fikk en fri måned, er økningen ved årsskiftet
11,94%. For den som trenger informasjon om splitten
mellom TV og internett/bredbånd for arbeidsgiver,
utgjør bredbånd kr. 113,- pr mnd.

2019
Styret har gjennom høsten opparbeidet seg god
innsikt i oppgraderingsoppgaver som står for tur, og
har lagt en foreløpig plan for prioriteringer av disse i
tilknytning til 2019-budsjettet. Styret jobber videre
med planer, prioriteringer og gjennomføring straks på
nyåret. Vi kan kort nevne at foreløpig prioritering er
oppgaver knyttet til tak, heiser, balkonger og trær,
foruten fjernvarmeprosjektet.
I 2019 er Oslo europeisk
miljøhovedstad. Tenk om
Balkeby kunne høste litt av de
kommunale midlene til
oppgradering hos oss? Til
sykkelparkering f.eks.? Det er
lov å håpe:)

Julaften
Tradisjonen tro satser vi på at
flere juleselskap i Balkeby trekker ut i parken til felles
gang rundt juletreet på selveste julaften kl. 20.00.

Gjennom samtalen mens vi jobber eller spiser pizza og
drikker brus/kaffe, kan man få godt med tips eller rett
og slett en god historie😊
Neste dugnad blir i månedsskiftet april/mai.

Innbrudd
Denne høsten har det vært innbrudd i både Dunkers

Styret benytter anledningen til å takke for godt
samarbeid og god frivillig innsats for parken, på
dugnad-ene
og ellers, og
benytter
anledning-en
til å ønske alle
en
God jul og godt nyttår!

