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Rettelser
Forrige nr av infoskrivet var dessverre
nummerert galt. Det skulle vært nr 7 og
ikke nr 6, for nr 6 kom alt i juni. 
Dessuten fikk Bente Haugmo og Åge
Brudeseth galt telefonnummer. Det skal
være 
67070414 (Bente)
67076661 (Åge)

Når søplekassa blir for liten
Det hender at søplekassa blir for liten. Da
er mulighetene flere: 
! Spør en nabo om det er plass i deres
kasse.
!Spør ROAF om dere kan få tatt med mer
enn normalt - evt mot betaling.
!Kjør det som er for meget til miljøstasjonen ved
NOA - Glittreveien (åpent tirsdager 12.00-18.00 og
fredager 0900- 1500) Det koster kr 100. Der kan vi
levere all slags sortert avfall, også hageavfall, og
restavfall. Lån eventuelt en tilhenger for å få med alt.
!Men: Ikke sett fra deg avfall andre steder! (Det
som ble igjen etter kontaineren på riggtomta måtte
styret sørge for å kjøre vekk)  
! Ikke bruk det gamle grustaket som
søpleplass (Unntaket kan være
overskytende stein eller jordmasse.

Katter og sandkasser 
Styret har fått henvendelser
om katter og sandkasser.
Det er etter hvert blitt
mange katter i borettslaget.
Det er ikke hyggelig om
kattene gjør fra seg der hvor
barna leker. La oss alle
forsøke å dressere kattene til
å gjøre fra seg andre steder - men ikke i
naboens car-port eller blomsterbed...  
Men kattene er gode å ha. De gjør sitt
beste for at vi skal slippe å få mus i
husene våre...

For øvrig vil vi henvise til borettslagets
husordensregler (i boligmappen som ble
delt ut ved overtagelse). Punkt 8 sier at
“styrets tillatelse må foreligge før det
anskaffes hund eller katt. Hvis slik
tillatelse gis, er det under forutsetning av
at dyrene ikke er til ulempe for naboer og 
deres besøkende eller til skade for felles
grøntanlegg. “ 

Dere som har hunder: husk å bruke pose
for den felles trivsels skyld! 

Hvis dere som har husdyr er snille og
melder fra til styret, kan vi lage et
kartotek over dyrehold i borettslaget. 

Løstad vel
Løstad vel arbeider for lokalmiljøet i
området vårt. De er opptatt av
trafikkproblemene lokalt, de har gått opp
gamle stier i Varingskollen og merket
dem, de lager lekeplasser for barna mm.
Løstad vel vil gjerne ha et nært samarbeid
med borettslaget vårt, og det synes styret
er fint. Hvilke samarbeidsformer og hvilke
prosjekter vi tar opp i fellesskap, vil vi
informere om etter hvert.

Fra styrets arbeid.
Det skal bygges ny barnehage på området
ved siden av 4-mannsboligene. I den
forbindelse har styret blant annet påpekt
at det vil føre til økt trafikkbelastning på
Ulvefaret når 60 barn skal bringes og
hentes hver dag. Kommunen lover å se på
løsninger som kan gjør trafikkavviklingen
best mulig.

Styret har uttalt seg positiv til planene
om lysløype i Varingskollen, men
uttaler bekymring for økt trafikk
gjennom jernbaneundergangen i
forhold til fotgjengere.

Om trafikk og fart ligger det også
styret på hjertet at alle overholder 30-
km grensen inne på området. Vi vil
prøve å få satt opp skilt som ber om

hensyn til barna våre.

Oppfølging av 1-årsbefaring,
utbedring av feil og mangler 
Bjørn Bygg tar sikte på å bli ferdige med
oppfølging av ettårsbefaringen i løpet av
oktober. Det samme gjelder Johnsen &
Stovner i forhold til utendørs arbeider.
Dette gjelder både byggetrinn 1 og 2.  
Men enkelte ting vil kanskje ta lengre tid.
Ta kontakt med styret dersom dere mener
det er utbedringer som ikke blir gjort.

Hilsen  Styret


