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Vi i byggestyret har fått en del spørsmål 
fra beboere i borettslaget. Vi vil nå 
forsøke å besvare dem i dette skrivet, 
siden det kanskje er flere som lurer på 
de samme tingene. 

Postkassestativer 
Postkassestativene er 
ubehandlet og tåler ikke en 
høst til med vær og vind. 
Postkassestativene skal 
vaskes og beises, og det skal 
legges takpapp på dem. 

Hver husrekke må ta ansvar for "sitt" 
postkassestativ. Beis, utstyr og en 
arbeidsbeskrivelse fås utlevert hos 
Kolberg i nr 126 etter 10. oktober. Alle 
postkassestativene skal være ferdig 
behandlet innen 31. oktober. 

Ordensregler 
Det har kommet klage på at det er en 
del støy fra enkelte leiligheter. Vi ber om 
at de som har naboer vegg i vegg viser 
hensyn, og henviser til ordensreglene 
som er delt ut tidligere.  

Kjøring 
Vi ber om at 
det vises 
hensyn ved 
kjøring på 
borettslagets veier. Husk at veiene også 
brukes som lekeområde for barna. Vi har 
registrert at enkelt biler holder høy fart 
helt frem til innkjørselen sin. 

Gjesteparkering 
Det er gjesteparkering i innkjørsel til den 
enkelte bolig, samt langs veien nedenfor 
firemannsboligene og i innersvingen ved 
husene 110-112 og 126-130. 

Vi ber om at det ikke parkeres på 
snuplassene i enden av veiene. 

Gangveier 
Det blir nå opparbeidet gangveier 
gjennom borettslaget. Det er gangvei 
opp mot Vargveien ved nr 86 og 100. 
Gangvei ned mot Hadelandsveien går 
mellom nr 128 og 130. 

Lekeplasser 
Det arbeidet som gjenstår med 
lekeplassene, vil bli ferdigstilt i løpet av 
høsten (se vedlagte tegninger). 

Sentralstøvsugere 
Det har vært mye frem og tilbake om 
bestilling av sentralstøvsugere fra Flexit. 
Bestilling vil nå bli gjennomført via Nit-
Bo for dem som fremdeles er interessert. 
Det vil ikke komme flere tilbud fra Flexit. 

Installasjon av peis/ovn 
Vinteren nærmer seg, og det kan være 
aktuelt å installere peis/ovn. Alle som 
har vegger/bjelker i tilknytning til pipa, 
må sette opp brannmur.  

Vi anbefaler at ovnen installeres av 
godkjent installatør, som også kan fylle 
ut papirer for godkjenning av ildstedet. 
De som velger å gjøre dette selv, må få 
ildstedet godkjent av feiervesenet. Dette 
koster kr. 500,-. 

Beising av hus 
Det jobbes nå 
med å skaffe 
fargeforslag for 
beising av 
husene. 
Forarbeidet vil 
bli ferdig slik at 
beising kan 
iverksettes til 
våren/sommeren. Dette vil vi komme 
tilbake til. 

Spørsmål 
Har dere spørsmål, er det bare å ta 
kontakt med oss i byggestyret (se 
oversikten nedenfor). Fire av oss bor her 
i borettslaget (husnummer står i 
parentes). 

Byggestyret 
Arne Aastorp, 67 07 54 92 
Bente Haugmo, (121), 67 07 04 14 
Håkon Selnes, (90), 67 07 56 17 
Kai Lindviksmoen, (98), 67 07 41 93 
Mona Kolberg (126), 67 05 07 80 


