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Etter at det nye fargeforslaget kom opp pa
veggen, har både dugnadskomiteen og
styret mottatt mange henvendelser. De har
gått ut på at de nye fargene ble mye lysere
enn man hadde forestilt seg. Svært mange
har ytret ønske om å gjøre om på
fargeforslaget nok en gang.

Da det ikke er tid til å fremme enda et
fargeforslag, har styret gjort følgende
vedtak:
Styret har tatt beboermøtets Ønske om
fargevalg til etterretning. I tillegg åpnes
det for fl velge farge fra det opprinnelige
fargeforslaget.
Styret mener at dette
vedtaket vil imøtekomme
flest mulig av beboerne,
samtidig som det ikke vil
forsinke den videre
prosessen.
Fargevalg
Fargeforslaget bestar na
av følgende farger:
boraks (hvit) (S 0505-Y20R)
lys grå (S 2500-N)
tertiær (lys beige) (S 1010-Y40R)
månestein (lys blå) (S 3020-R90B) lund
(lys grønn) (S 3020-G10Y) hornblende
(mørk grønn) (S 7020G30Y)
lys gul (1020-Y20R)
strågul (BY 27)
lys rød (3040-R) stuerød (BY 43)
Kodene er basert Nordsjø's fargekart.
Alle fargene er malt pfI garasjeveggen til
Haugmo i nr 121.
Dersom noen ønsker å endre
fargevalget, er det mulig a gjøre dette.
For a unnga misforståelser må alle fylle
ut skjemaet om fargevalg på nytt, og
levere det til
Buer i nr 127. De som ønsker å beholde
valgt farge, skriver opp denne på nytt.
Absolutt siste frist for å levere skjemaet
er mandag 17. juni.

Juni 2002

Fremdriftsplan for dugnaden
Dugnadskomiteen har nå lagt opp
følgende løp for dugnaden:
17. juni - Siste frist for å levere
fargevalg Uke 25 - Utlevering av utstyr
for husvask Uke 26 - Utlevering av beis
Uke 32-35 - Leie av lift og stillaser for
beising på vanskelige steder
1. oktober - Siste frist for å ha beiset
ferdig huset
Merk: Leie av lift vil bli utsatt til august
for å spare leiekostnader. Husvask må
derfor gjøres uten lift.
Utstyr
Det vil bli kjøpt inn 10 stiger til
borettslaget. Disse vil bli hengt opp på
strategiske steder. Vi vil spørre enkelte
boliger om de er villige til å ha stigen på
garasjeveggen.
Det vil bli kjøpt inn 5 sprøyter som
brukes til å sprøyte på vaskemiddel og
sopp- og algedreper. Disse kan lånes ved
henvendelse til dugnadskomiteen.
Hver husstand vil få utdelt en pakke med
2 beisekoster, malerull m/stang,
beholder til beis, stigekrok, whitesprit
etc. Har man behov for utstyr ut over
dette, må man kjøpe det selv.
Det vil bli utdelt arbeidsbeskrivelser
sammen med vaskeutstyret og beisen.
Dugnadskomite
Spørsmålom beisingen eller utlån av
utstyr 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) 67061491
Håkon Selnes (90), 67 0756 17

