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Høstdugnaden
Takk for flott innsats ved høstdugnaden!
For det første blir
det mye penere og
triveligere hos oss
når vi gjør en
innsats for å pynte
på nærmiljøet.
Dessuten er det fint
når naboer kan
jobbe sammen til
felles beste.
Dekkbark
Det ble nokså mye dekkbark til overs. Ikke
på grunn av feilberegning, men fordi et
lass er et lass, og det er ikke barken, men
transporten som koster.
Styret har bestemt at resten, som
fremdeles ligger på lekeplassen i svingen,
kan brukes av beboere som trenger
dekkbark på egen tomt. Den som kommer
først til mølla, får først malt!
Hele styret på kurs
25.-26 oktober inviterte NIT-BO styrene i
borettslagene til
konferanse på
Granvollen. Hovedsak
på konferansen var den
nye borettslagsloven
som kommer, og ellers
var det mye nyttig
informasjon å ta med
seg tilbake til
Varingskollen.
Belysning på ballplassen
Vi har nå fått to lysmaster til ballplassen
vår. Det er begynnelsen på plan om å få til
belysning på plassen. Planen er videre at
med belysning skal vi jobbe for å få til is på
plassen om vinteren. Når ledninger er
trukket og den elektriske tilkoblingen
er gjort, vil de bli satt på lys etter
behov om kvelden i den mørke årstid.
Det har vært et samrådingsmøte
omkring vedlikehold og bruk av
plassen der styret og vellet var
representert.
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Byggesaken og ferdigstillelse
Et byggefelt blir vel egentlig aldri ferdig,
for det er stadig nye prosjekter som settes
i gang hos beboerne. Men nå er det mer
enn to år siden de siste husene ble tatt i
bruk, og oppretting av feil om mangler fra
byggetiden skulle nå for det meste være
gjort. Styret har som kjent bedt om å få
rapport fra dere som hadde merknader i
forbindelse med ettårbefaringen, og på
grunnlag av innmeldte saker er det
utarbeidet en liste over arbeider som skal
gjøres.
Utendørsarbeidene
ble sluttført midt i
oktober, men det er
ikke alle som er like
fornøyd med
asfaltpølsene som er lagt ut for at ikke
vannet skal renne inn i folks haver men
finne fram til overvannskummene. Særlig
kommer det sterke klager fra dem som har
fått slike asfaltpølser på tvers av
innkjørselen. Styret vil følge opp
problemer i forbindelse med denne pølsa.
Innendørs har det vært mange klager på
knirk i parketten. Det har vært et problem
å finne ut hvorfor det knirker. Men nå har
man funnet en løsning som virker, og
denne løsningen vil etter hvert bli brukt
hos alle som er plaget av gulvknirk. Det er
gitt løfte om at gjenstående
innendørsarbeider skal være ferdig før jul.
Innendørsklima
Husk på at det alltid må være åpne
ventiler i boligen! Uten åpne ventiler blir
det undertrykk inne fordi avtrekket hele
tiden blåser luft ut. Verre er at det blir for
fuktig inneklima om det ikke er åpne
ventiler.
Miljøkomite
Nå har vi fått opprettet en
miljøkomite. Første oppdraget
for den komiteen blir
juletretenningen 29 november.
Se plakater.

