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Høstdugnad
Det blir dugnad
lørdag 11.
oktober fra kl
14.30.
Vi møtes ved
“juletreet” for
fordeling av oppgaver. Vi skal:
- rydde lekeplassene og luke ugress
mellom buskene
- dekke med bark under buskene
- stelle lekeapparatene (smøre, rake
sand, o.l
- Sette opp snøfangere som kan hindre
snøras på gangstien mellom nr 128 og
130
- Dessuten må vi ha noen til å steke
vafler!
Før kulda setter inn
Husk å fjerne hageslangen fra utekranen!
Ta samtidig av
plastkoblingen. Slik
forebygger vi at frost i
utekranen fører til
sprekker og vannskade
innendørs.
Kattene våre
Noen familier har katt. Andre har ikke.
Men katter som går ute blir allikevel våre
alles katter, til glede og sjenanse.
For hannkatter lager vond lukt når de
markerer. Det blir lett sjenerende for
naboene. Dere som har katt må være
snill å hjelpe til så dette problemet blir
minst mulig.
Katter vil gjerne
gjøre fra seg i tørr
sand. Derfor blir
lekeplassenes
sandhauger yndet
mål for kattene.
Det er også et
problem ettersom
katteekskrementer kan svære
smittebærer for toksoplasmose - en farlig
sykdom for små barn.
Det er heller ikke hyggelig når naboens
blomsterbed blir kattens valg.
Det er kommet klager til styret på disse
tingene. Det er ikke meget styret kan
gjøre for å endre katters oppførsel. Men
sammen må vi gjøre hva vi kan for at
kattene kan bli mest til glede for alle og
ikke til sjenanse.

september/oktober
Beisearbeidet
Endelig går beisedugnaden mot
avslutning, og vi kan glede oss over at
husene våre både ser velholdte ut og er
det. Takk for innsatsen til hver i sær!
Vi registrerer i
styret en del
misnøye med at
noen har måttet
kjøpe beis selv for å
bli ferdige. Styret
beklager at
informasjonen vi
Nå kan jeg vel hvile meg.
har gitt ikke ble
oppfattet som tydelig nok. Poenget var jo
at beisearbeidet skulle ha vært ferdig 30
september 2002, og at det som var
uferdig da skulle vært gjort av maler. Nå
er vi et år på overtid.
Vi var uerfarne da vi startet på dugnaden,
både som malere og som dugnadskomite
og styre. Nå har vi lært mye, og skal gjøre
ting bedre neste gang.
Men om det er ting dere er misfornøyde
med, kom til styret med det og la oss
snakke om det!
Oljet veranda
Maleren som var på befaring hos oss,
bemerket at en veranda eller andre
bygningsdetaljer som er oljet, må oljes på
nytt hvert år for å ivareta vedlikeholdet.
Oppfølging - ferdigstillelse
De bygningsmessige arbeidene blir nå tatt
i tur og orden - man er i gang med å
utrede og forsøke å reparere parkettknirk.
Vi har ikke fått noen tidsfrist for når
arbeidene skal være ferdig, slik vi ba om.
Utendørsarbeidene er derimot lovet ferdig
til 15. oktober.
Styret vurderer å innkalle til beboermøte
eller ekstraordinær generalforsamling
dersom arbeidene ikke blir gjort innen
rimelig tid.
Markiser?
Vi har fått markisetilbud fra to av “våre
egne” til svært gode priser. Se bak på
arket. Tilbudet står ved lag helt til våren.
Vandring i Varingskollen
Vellet arrangerer vandring med bål og
pølser i stiene i Varingskollen 12. oktober.

