Aksjoner fra beboermøte 09.05.2016

Utfordring

Løsning

Ansvarlig

Tidsfrist Status

1. Branngaten skal holdes fri, ingen
gjenstander på veien

Daglig rydding når arbeidet avsluttes.

Consto

Startet

Følges opp
daglig

2. Sprenging må varsles bedre, lydsignal bedres, mulig med annen varsel?

Hva er mulig?

Consto

-

Sprenging er
ferdig.

3. Være behjelpelig med adgang for beboere ved behov

varsles 2 dager i forveien

Consto

Startet

Utføres etter
behov.

4. Vurdere varsling av beboere ved ulike Hva er mulig? (web/
hendelser
sms eller annet)

SDHL/
Consto

Startet

Vi vil holde
web side
oppdatert

5. Det må vises hensyn fra arbeidere på Informere arbeider,
byggeplassen til beboere, røyking ved påse at det etterleves
leilighetene må unngås, ikke radio
tidlig og seint, ikke se inn i folks leiligheter. Husk at dette er hjemmene til
mange mennesker

Consto

Uført

Varsel til alle
er gitt.

Utført

Er utført, kald
asfalt.

6. Gangvei mellom byggegjerde og L21
må gruses bedre for trygg ferdsel
(ikke så grov stein)

Asfalt eller annet?

Consto

7. Belysing på gangvei er nødvendig

Finne god løsning

SDHL/
Consto

Vurderes etter behov.

8. Branntrapp og utelys i L19 må ordnes Lamper og branntrapp
repareres

SDHL

Uke 22

9. Uteområde foran L21, skjerme for inn- Sette opp markering
syn og uteplass i 1.etage
av uteområde, gjerde/
plante

SDHL

Uke26

Det vil bli
montert levegger

10. Hensatt søppel må ryddes daglig,
generell oppgradering av området,
vurdere grøntanlegg og gjerde mot
Uelands gate

Daglig søppelhenting,
beplante

SDHL

Startet

Vi vil også
merke og
informere om
søppel.

11. Sykkelstativ må flyttes slik at det står
fritt for gjerde

Flytter sykkelstativ

SDHL

Uke 21

12. Skadedyrkontroll, observert rotter i
området.

Ber om tilsyn fra selskapet som har avtale
på dette.

SDHL

Utført

Tilsyn bestilt

13. Støy fra byggeplassen er et problem
(70 db er grense fra kl. 7 – 19)

Vurdere annet gjerde,
støydempingstiltak

Consto

Uke 20

Måler støy
denne uken.
Vurderer en
tettere duk
for å dekke
byggegjerdene

14. Støv som kommer inn i leilighetene
via ventilasjonsanlegg.

Påse at lufteanlegg
fungerer som planlagt.

SDHL

Uke 20

Vi vil hindre
at anlegg
slås av

Låse betjeningspanel
15. Vask av trapper i L21 og svalgang i
L19

Dette skal gjøres to
ganger pr uke i L21,
utvendig trapp/gang i
L19 tas kvartalsvis

SDHL

Startet

Avtalt at det
skal kvitteres
på oppslag
etter vask.

16. Kast rester fra bodene som er revet,
rydde foran L21

Leietakere samler det SDHL
som skal fjernes og gir
beskjed

Startet

Vi fjerner
fortløpende
når dere gir
beskjed.

17. Tak og nedløp ved nr 19 må sjekkes

Kontroll av tak og ned- SDHL
løp

Uke 22

