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Vårdugnad
Også i år vil vi lage dugnad for å pynte
opp i borettslaget før 17. mai og
sommersesongen. Styret inviterer derfor
til dugnad lørdag 10. mai fra kl 15.00
Vi møtes der
juletreet sto i vinter.
Det blir satt opp to
containere fra 9. mai. 
Ved siden av generell
rydding og pynting av
felles områder er det
følgende oppgaver
som skal utføres:
Postkassestativene
skal få farge. De skal
beises røde og ha hvit staffasje. Her kan
ikke alt arbeidet gjøres på en dag, men
om vi kan få vasket stativene og sprøytet
på soppmiddel på forhånd, kan de få
rødfargen på dugnadsdagen.
Styret ønsker dessuten å pynte opp med
en prydbusk ved hvert av stativene. De
skal plantes på dugnadsdagen.
For å unngå snøras (om vinteren!) i
gangstien mellom nr 128 og 130, vil vi
montere snøfangere på taket av
carportene.
Dugnaden blir avsluttet med kaffe og
kringle -(og selvfølgelig noe annet til dem
som ikke drikker kaffe)

Ekstra snøfangere
Noe har behov for ekstra snøfangere. Ta
kontakt med Åge Brudeseth (80) tlf
67076661 for felles bestilling og innkjøp
før 8. mai.

Beisearbeidet
Den store beisedugnaden hadde vi i fjor.
Det er svært viktig at husene blir skikkelig
vedlikeholdt. Det har vi som andelseiere
ansvaret for. Men noen andelseiere ble
ikke ferdig med arbeidet i fjor. Det må
fullføres denne våren. Styret vi foreta en
befaring ca 15. juni. 
All innkjøpt beis ble delt
ut i fjor, og arbeidet
skulle være ferdig innen
utgangen av september.
Hvis dere mangler beis,
snakk med dem som har
samme farge på huset.
Om det ikke er mer beis
å oppdrive, må dere selv skaffe det som
er nødvendig.

Døli andelsbarnehage
Vi fikk i løpet av vinteren en ny nabo: Døli
andelsbarnehage ble åpnet i februar, og er
demed blitt en del av vårt nærmiljø. De
har fått fine lokaler, men foreløpig er ikke
uteområdet ferdig. Derfor har de søkt
syret om tillatelse til å bruke borettslagets
lekeplasser inntil barnehagen får sine egne
uteområder ferdigstilt, og i en viss
utstrekning også etter det. Til gjengjeld
kan borettslagets beboere benytte
barnehagens uteområde utenom barne-

hagens
åpningstider. 
Dette har styret
svart positivt på, og
gitt barnehagen
tillatelse til å bruke
borettslagets
lekeplasser. 

Avtalen forutsetter selvfølgelig en gjensidig
forpliktelse til å bruke områdene med
forsiktighet for å unngå at noe blir ødelagt.

Barnehagen informerer også om at de har
et stort åpent fellesrom på ca 100m² med
tilhørende kjøkken som borettslaget kan
leie/låne etter avtale.

Parkering
Det har vært informert tidligere om

parkering, men vi
gjentar nå: Om dere
ikke har plass til
gjestende biler i egen
innkjørsel: bruk de
oppmerkede
parkeringsplassene
langs Ulvefaret. Det er
så langt ikke satt opp

verken P-skilt eller forbudsskilt, men
ordningen med oppmerkede plasser betyr
at parkering skal foregå der. Det er ikke
tillatt å parkere utenom de merkede
plassene. Denne regelen henger sammen
med sikkerhet for barna våre. Utenom de
oppmerkede plassene er veien smalere
eller mer uoversiktlig. 

ADSL-tilbud
Gjennom NBBL får vi 5-15% rabatt på
Telenor Onlines ADSL-produkter, og før 1.
juni 50% rabatt på etablering. Er du
interessert, ta kontakt med Anfinn Kolberg
(126) tlf 67050780, eller sjekk
www.boligsamvirket.no


