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STYRET 
Det nye styret som ble valgt på 
generalforsamlingen har nå 
konstituert seg og har satt i gang 
med arbeidet. Vi er 
Bente Svalund Haugmo, leder (121)   

67070714 
Åge Brudeseth, nestleder  (88) 

67076661 
Erik Hansen  (140) 67050225 
Line Hofsøy  (70)  67079133 
Anfinn Kolberg, sekretær  (126) 

67050780 
Håkon Selnes, vara  (90) 

67075617 
Espen Bjørkmann, vara  (130) 

67051582 
Våril Bendiksen, vara (127) 

67060880 

Vi har satt oss som mål å gjøre 
borettslaget vårt til et godt sted å bo 
for både voksne og barn. Har du 
spørsmål til styret, så ta gjerne 
kontakt. Vil du ta opp saker, vil vi 
gjerne at du skriver brev.  

Beisedugnaden 
Beisedugnaden synes å være i god 
gjenge. Det ser ut til at alle husene 
kan bli ferdige innen utgangen av 
september, og det er bra! Etter 
september blir forholdene for 
malerarbeid erfaringsmessig dårlige. 
Dessuten hører det med til Bjørns 
garantivilkår at husene blir behandlet 
forskriftsmessig i tide!  

Om det står igjen litt beising og været 
hindrer fullføring i høst, sørg da for å 
oppbevare beisen i tett spann på 
frostfritt sted slik at dere kan fullføre 
til våren. (Men husk at utsettelse er 
en nødløsning som helst skal unngås!) 

Opprydding etter beisingen 
Tomme malingspann, white-spirit og 
malingrester er spesialavfall og skal 
ikke blandes med annet søppel.  
Derfor organiserer styret en 
innsamling av spann, malingrester, 
koster og white-spirit. Fra 21-23 
september setter Anfinn Kolberg 
tilhengeren sin i svingen ved nr 126. 
Sett tomme spann oppi hverandre. Ha 
malingrester og white-spirit i det 
øverste spannet og sett lokk på det. 
Malekoster puttes i plastsekken som 
ligger i tilhengeren. 

Papir, plast og annet dere har brukt til 
å dekke med skal ikke i tilhengeren, 
men kan gå i den vanlige søpla. 

Blir dere ikke ferdig med all malingen 
før 23. september, kan dere levere de 
siste spannene på miljøstasjonen ved 
Shell. 

Takk til dugnadskomiteen 
Takk til dere som tok på dere å 
organisere beisedugnaden! Dere har 
gjort en viktig jobb for oss alle 
sammen slik at borettslaget nå står 
frem i ny fargeprakt! 

Avslutning av byggesaken 
I den siste uken av august ble det 
holdt 1-års befaring i de siste boligene 
i borettslaget. Når nødvendige 
utbedringer er foretatt, skal 
byggesaken være avsluttet. Imidlertid 
er det kommet styret for øre at en del 
påpekte feil og mangler i byggetrinn 1 
ennå ikke er blitt utbedret. Hvis dette 
stemmer, trenger vi en skriftlig 
melding om dette i styret innen 15/9 
så vi kan følge opp slike saker. Vi tar 
sikte på at byggesaken kan være 
avsluttet i løpet av september. 




