
        Varingskollen borettslag 

I N F O R M A S J O N S S K R I V 
Nr. 4  Mai 2002 

Beising av borettslaget står for døren, og 
her følger viktig informasjon om dette: 

Beboermøte om beising 
Møtet ble avholdt 22. mai. Referat fra 
møtet ligger vedlagt.  

Styrets forslag til farger ble 
nedstemt, og et alternativt 
forslag med lysere farger ble 
vedtatt. Antall farger ble 
utvidet til seks. Det ble også 
vedtatt at beisingen skal 
gjennomføres på dugnad.  

Fargevalg 
Det nye fargeforslaget består av følgende 
seks farger:  
- boraks (hvit) (S 0505-Y20R) 
- tertiær (lys beige) (S 1010-Y40R) 
- månestein (blå) (S 3020-R90B) 
- lund (grønn) (S 3020-G10Y) 
- lys gul (1020-Y20R) 
- lys rød (3040-R) 
Kodene er basert Nordsjø’s fargekart. 
Fargeforslaget males på garasjeveggen til 
Haugmo i nr 121 innen 3. juni.

I forhold til bestilling av beis, må vi vite 
hvilken farge de ulike husene ønsker. Alle 
husstander må fylle ut skjemaet med 
fargevalg, og levere den til Buer i nr 127 
innen torsdag 6. juni. Vi ber om at fristen 
overholdes, ellers vil dugnaden bli 
forsinket.  

Beboerne i to- og firemannsboligene må 
bli enige om samme farge med den/dem 
de deler hus med. Vi ønsker også en 
oversikt over hvilke uker/helger det ikke
er aktuelt å beise. Dette for å koordinere 
utlån av utstyr.  

Dugnad 
Det er bestemt at beisingen skal utføres 
på dugnad av den enkelte husstand. Vi 
anbefaler at beboere i to- og firemanns-
boliger samarbeider. 

Vi regner med at dugnaden kan startes i 
siste halvdel av juni. Siste frist for å ha 
beiset ferdig huset er 1. oktober 2002.
Dersom huset ikke er beiset til da, vil det 
bli leid inn maler for andelseier regning. 

Borettslaget vil stå for innkjøp av beis, 
koster, whitesprit, vaskemiddel, stiger etc. 
Det vil også bli leid inn en lift. De som 
trenger lift må melde fra om dette på 
skjemaet. Det blir laget en rulleringsplan 
for utlån av lift. 

Det vil hentes inn et tilbud til de 
som ønsker å få jobben utført av 
maler. De som ønsker dette, kan 
melde behovet på skjemaet. 
Tilbudet vil være basert på at 
borettslaget holder beis og lift. 
Betaling må gjøres opp av den 
enkelte.  

Prinsippene for dugnaden: 
- huset skal først vaskes og sprøytes 

med sopp- og algemiddel.  
- staffasje (d.v.s. vinduskarmer, 

hjørnekasser, vindskier) beises hvitt. 
- resten beises med en av de seks 

hovedfargene. 
- beboere i to- og firemanns- boliger 

må bli enige om samme farge med 
den de deler hus med 

- man kan velge om rekkverk på 
veranda og limtredragere skal beises 
eller oljes, men det må gjøres likt 
med dem man deler hus med. Vi 
anbefaler at gulv, toppbord og 
limtredrager oljes. 

- det skal beises/oljes to strøk. 

Det vil bli utarbeidet detaljerte arbeids- og 
fargebeskrivelser for husene.  

Vi vil komme tilbake til dato for utdeling 
av utstyr og rulleringsplan for liften. 

Generalforsamling 
Etablering av borettslaget vil skje på 
generalforsamling onsdag 26. juni. Det 
blir sendt ut en egen innkalling til dette.   

Dugnadskomite 
Spørsmål om beisingen kan rettes til 
dugnadskomiteen:  

Åge Brudeseth (88) 67 07 66 61 
Harald Buer (127) 67 06 08 80 
Line Hofsøy (70) 67 07 91 33 
Øyvind Løchen (136) 67 06 14 91 
Håkon Selnes (90), 67 07 56 17


