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Her kommer enda flere opplysninger fra 
oss i byggestyret. Vi synes det er fint at 
det stadig kommer henvendelser og 
spørsmål fra beboerne. Vi vil forsøke å 
besvare dem så godt vi kan.  

Brøytestikker 
Det har vært satt opp brøytestikker 
langs veiene i borettslaget, og de fleste 
av disse er dessverre revet ned igjen. 
Det er borettslaget som må betale når 
brøytestikkene må settes opp igjen 
gjentatte ganger. Vi ber spesielt dere 
som har barn om å ta opp dette med 
barna.  

Brøyting 
Det er Nedre Romerike Bygdeservice
som skal brøyte veiene i borettslaget i 
vinter. Hvis noen ønsker å få brøytet sin 
private innkjørsel, så kan de avtale dette 
direkte med dem på tlf. 67 07 60 60. 
Pris avtales direkte, og faktura sendes 
den enkelte beboer.  

Parkering 
Vi henstiller nok en gang til at det ikke 
parkeres på snuplassene i enden av 
veiene. Heller ikke i veien utenom 
parkeringsplassene. Dette er spesielt 
viktig når snøen kommer, og brøytebilen 
trenger plass for å passere.  

Hunder og katter 
I borettslagets husordensregler står det 
at hund og katt kan anskaffes ”hvis det 
ikke er til ulempe for naboer og deres 
besøkende”. Vi ber om at dere som har 
hunder og katter tar hensyn til dette. 
Avfallsposer etter lufteturen skal 
selvfølgelig kastes i egen avfallsdunk, og 
ikke ligge igjen på borettslagets veier. 

Tenning av juletreet 
Vi minner alle om samlingen i forbindelse 
med tenning av borettslagets juletre 
søndag 2. desember kl. 1700 på plassen 
mellom nr 108 og 110. Det vil bli servert 
solbærtoddy, gløgg og pepperkaker. 

Postkassestativer 
Alle postkassestativene er nå ferdig, 
vasket og beiset. En stor takk til alle 
dere som gjorde en ekstra innsats her! 

Sentralstøvsugere 
Til de som har bestilt sentralstøvsugere 
kan vi nå meddele at disse er på vei. 
Disse vil bli levert til borettslaget, og 
montering vil skje samtidig for de som 
har bestilt dette. Dere vil få nærmere 
beskjed om når støvsugerne kommer.  

Fyrverkeri nyttårsaften 
Vi ber alle som skal sende opp raketter 
nyttårsaften om å vise aktsomhet og 
hensyn. Vi vil foreslå at dette gjøres fra 
den store ballsletta nord i feltet – i god 
avstand fra husene.  

Etablering av borettslaget 
Borettslaget vil bli etablert med eget 
styre på nyåret. Styret skal velges på en 
ekstraordinær generalforsamling. Tid og 
sted for dette kommer vi tilbake til. 

Byggestyret har blitt bedt om å skaffe 
kandidater til det nye styret. Vi håper at 
de som blir spurt stiller seg positive til 
dette. De som ønsker å gjøre en innsats 
kan godt ta kontakt med byggestyret. 

Spørsmål 
Har dere flere spørsmål, ta gjerne 
kontakt med oss i byggestyret. Se 
oversikten nedenfor. 

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 

Vi ønsker alle en riktig god jul 
og godt nytt år! 


