
        Varingskollen borettslag 

I N F O R M A S J O N S S K R I V 
Nr. 3  April 2002 

Våren er i anmarsj, og med den kommer 
tiden for rydding og klargjøring av ute-
arealene. Her følger noe informasjon:  

Containere 
Det vil bli satt opp tre containere i 
borettslaget. Disse kan benyttes til å 
kaste hageavfall og avfall som ikke går i 
de vanlige søppelbeholderne.  

Containerne vil stå ute til 30. april. 

Dugnad 
Vi håper alle vil være med å gjøre en 
innsats for å få det fint i borettslaget før 
mai måned. Det vil derfor bli arrangert 
dugnad mandag 29. april kl. 1800.  

Vi oppfordrer alle til å ta med seg koster, 
river, trillebårer og andre redskaper vi 
trenger for å gjøre det fint rundt oss. Det 
vil bli opprydning på gangveier, 
lekeplasser og fellesarealer.  

Beising 
Beising av husene må gjennomføres i 
løpet av våren/sommeren. Vi har fått et 
fargeforslag bestående av fire farger: 
- stuerød (BY 43) 
- hornblende (grønn) (S 7020-G30Y) 
- strågul (BY 27) 
- lys grå (S 2500-N) 
Kodene er basert Nordsjø’s fargekart.   

Som dere sikkert har lagt 
merke til, så er 
fargeforslagene malt på 
garasjeveggen til Haugmo i 
nr 121.  Vi beklager at vi 
ikke rakk å komme med 
informasjon før fargene 
kom opp. 

Prinsippene for beisingen vil være: 
- beis vil være av typen dekkbeis. 
- staffasje (d.v.s. vinduskarmer, 

hjørner, rekkverk) beises hvitt. 
- resten beises med en av de nevnte 

hovedfarger. 
- hvert hus velger hvilken av de fire 

hovedfargene de vil ha. Beboere i to- 
og firemannsboligene må bli enige 
med den/dem de deler hus med.  

Byggestyret har jobbet mye med denne 
saken. Noen av premissene for valgene 
som har blitt gjort har vært å få et 
helhetlig preg på borettslaget. Det har 
derfor ikke blitt valgt flere enn fire 
farger. Videre har det blitt lagt vekt på 
at fargene står i forhold til hverandre, og 
at de passer inn i miljøet. Vi vet det er 
mange meninger om dette, men det vil 
ikke være anledning til å komme med 
flere fargeforslag.  

Når det gjelder praktisk gjennomføring 
av beisingen, så jobber byggestyret med 
flere alternative løsninger. Om det skal 
settes bort til et firma, eller må gjøres på 
dugnad, avhenger av borettslagets 
økonomi. Dette vil bli mer avklart når 
byggeregnskapet er ferdig. 

Vi tar sikte på et nytt byggestyremøte i 
løpet av de nærmeste to ukene. Når 
dette er avholdt, vil det bli innkalt til et 
allmøte hvor de ulike løsningsforslagene 
vil bli presentert.  

Etablering av borettslaget 
Etablering av borettslaget med 
generalforsamling og valg av styre har 
dessverre tatt tid. Årsaken til dette er at 
byggeregnskapet ikke er ferdig. NitBo 
har gitt signal om at de håper 
generalforsamling vil bli avholdt før 
sommerferien. 

Inntil videre vil byggestyret 
fortsette arbeidet med å skaffe 
kandidater til styret. Det skal 
velges 5 representanter og 2 
vararepresentanter. Hvis noen vil 
være kandidater til styret, så ta 
kontakt.  

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

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 
Marit Løkken (136), 67 06 14 91 


