G r e n d e hu s e t !

Grendaposten nr.2

Husebygrenda, 26.juni 2009
Utleie av
Barnehagen:

Ambassadesaken:

Vi tapte dessverre
rettssaken i Høyesterett.
Men vi slapp å dekke motpartens saksomkostninger.
Søndag 13. juni
ble det arrangert
en flott markering
på Bueskytterjordet, med taler,
leker for barna
og demonstrasjon
av forskjellene
i tomtekrav ved
ambassadene i
Oslo, London og
Berlin.
Ola Elvestuen (V)
fremmet forslag
om bygge- og
deleforbud på
ambassadetomten. Da byutviklingskomiteen stemte over
forslaget onsdag
17. juni, stemte

Aps representanter
mot. Dermed ble
forslaget nedstemt.
At Arbeiderpartiet stemte
mot, var mildt
sagt oppsiktsvekkende. Ap
har gått til valg
på bevaring av
Husebyskogen og
vedtok i fjor å gå
inn for bygge- og
deleforbud. Oslo
Arbeiderparti
hevder de fortsatt
er mot bygging
i Husebyskogen, men det var
avgjørende for
stemmegivningen
at Regjeringen

hadde et motsatt syn. Lokaldemokratiet
måtte sørgelig
nok vike for den
sentrale makten.
Vi vil komme med
nytt når vi vet
mer om hva som
skjer fremover.

Barnehagen er Husebygrendas eiendom og
tanken er at den skal
fungere som et grendehus. Alle beboere i
Husebygrenda har
derfor anledning til å
leie lokalet til egne
arrangement. Barnehagen kan også låne ut
stoler og bord.
Styret overtar fra 1.august
2009 ansvaret for utleie
av barnehagen til private
arrangement.
Kontaktperson i
styret er Randi Hoff,
tlf: 99 24 47 84.
Mail: Ra-hoff@frisurf.no.

Sjekk Brannvarsleren

Brann i Nedre
Husebygrenda:
Tidligere i vår brant det i
en kjeller i et av rekkehusene i Nedre Husebygrenda. Brannen ble
oppdaget ved en tilfeldighet av beboerne selv, og
omfanget av skadene ble
heldigvis begrensede.
Røykvarsleren slo seg
ikke på, til tross for at
den nylig var testet og
batteriene var nye.
Senere undersøkelser viste
at selve sensoren i røykvarsleren ikke virket. Vi
oppfordrer alle beboere til
å undersøke røykvarslerne
sine regelmessig, både ved
å skifte batterier og ved å
teste sensoren med å holde en åpen flamme under
denne. I tillegg må alle boliger ha brannslukningsapparater som virker,
lett tilgjengelig.

Styret i Husebygrenda borettslag ønsker alle beboerne en riktig god sommer! ;-)

