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Mange er allerede godt i gang med
vasking av husene. Beising står snart for
døren. Her følger siste informasjon om
dette i denne omgang.

Utdeling av beis
Utdeling av beis og utstyr til dette vil
foregå ved bodene til firemannsboligene
følgende datoer:
• Fredag 28. juni kl. 1900-2000
!
Lørdag 29. juni kl. 1100-1200
Vi ber om at hvert hus henter beisen
samlet. Det vil si at beboerne i to- og
firemannsboliger blir enige med naboen
om henting. Dersom noen ikke har fått
utstyr til husvask, kan dette hentes
samtidig.
Dersom noen beboere har vært bortreist
mens utdelingen har foregått, kan utstyret
hentes etter avtale med
dugnadskomiteen.

Utstyr
Hver husstand vil få utdelt en
utstyrspakke med 2 koster, malerull
m/stang, malespann til beis, stigekrok,
whitesprit og dekkepapp. Dersom man har
behov for utstyr ut over dette, eller ønsker
andre typer utstyr, må dette kjøpes inn av
den enkelte beboer.

Maler
De som har bedt om å få
tilbud fra maler på
beisingen, vil bli kontaktet i
nærmeste fremtid. Tilbudet
er basert på at borettslaget
holder beis.

Tilrettelegging
Det er utplassert 10 stiger i borettslaget
som kan benyttes i forbindelse med
dugnaden.
I august vil det bli satt opp 2 stillaser ved
firemannsboligene. Dersom andre har
behov for stillaser, ta kontakt med
dugnadskomiteen. Vi vil forsøke å flytte
disse minst mulig, da det koster penger
for hver flytting.

Juni 2002
Det blir leid lift i perioden 26. juli til 2.
september. Den vil bli fordelt etter
følgende plan:
Uke 30 og 31: nr 126-140 og 129-139
Uke 32: nr 86-100
Uke 33: nr 110-124
Uke 34: nr 102-108 og 121-127
Da det er ganske dyrt å leie lift, har vi
forsøkt å konsentrere leien om disse fem
ukene. Vi regner med at de fleste trenger
liften kun til endeveggen (gavl).
Vi håper at man kan være fleksible slik at
det blir en mest mulig effektiv bruk av
liften. Gjør for eksempel avtale med
naboen om å bruke liften samme dag.
Dugnadskomiteen har lister hvor man kan
skrive seg på ønsket dato for bruk av lift
innenfor de oppgitte periodene.

Etterbestilling av beis
Dersom man har fått for lite beis, kan
etterbestilling meldes dugnadskomiteen.
Vi ber om at de som får beis til overs
leverer dette tilbake, slik at vi får utnyttet
de restene som finnes.

Dugnadskomite
Spørsmål om beis, utstyr, lift og stillaser,
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

