Varingskollen borettslag

INFORMASJONSSKRIV
Nr. 3 - 2004

Nytt styre
På generalforsamlingen 27. april ble det
valgt nytt styre for borettslaget. Styret
har nå konstituert seg, og ser slik ut:
Torgun Thorkildsen, leder
nr 116, tlf 67051990
Erik Hansen, nestleder
nr 140, tlf 67050225
Anfinn Kolberg, sekretær
nr 126, tlf 67050780
Våril Bendiksen, styremedlem
nr 127, tlf 67060880
Åge Brudeseth, styremedlem
nr 88, tlf 67076661
Bente Svalund Haugmo, varamedlem
nr 121
Håkon Selnes, varamedlem
nr 90
Ulf Jahr, varamedlem
nr 128
Ta gjerne kontakt med en av oss i styret
hvis du lurer på noe eller har gode
forslag eller kritikk å gi oss. Vi takker for
den tilliten dere har vist oss ved å velge
oss til styre for Varingskollen borettslag.
Det kommer snart referat fra
generalforsamlingen.
Takstein
Har dere sett etter om det er knuste
takstein eller andre skader på taket
etter snøen i vinter? Det er viktig at
slike skader blir reparert så fort som
mulig. Hvis du trenger hjelp fordi du
ikke klarer å gjøre noe med det selv, så
ta kontakt med en av oss i styret, så
prøver vi sammen å finne en utvei.
Om du mangler takstein for å reparere

juni
skader etter vinteren, ta kontakt med
Anfinn Kolberg som har nøkkel til
borettslagsboden.
Stiger
Det ble kjøpt inn stiger til borettslaget i
forbindelse med maledugnaden. Da ble
det også gjort avtale om plassering av
stigene. Men det virker som om dette
ikke er helt på plass. Dere som tok på
dere å henge opp en stige, sørg for at
den kommer på plass.
Ballplassen
Ballplassen er mye i bruk og til glede for
små og store. Men vi vil at den skal bli
enda bedre å bruke. Derfor vil vi
bearbeide plassen for at flaten skal bli
jevnere, vi vil ha banen slåddet.
Dessuten ser vi for oss at de
gulvelementene som ligger ved banen
kunne arrangeres som en grillplass eller
tilskuerplass. For å få til det, må vi få
skaffet en bil med kran som kan løfte
dem, og vi må ha en ekstra dugnad.
Dessuten skal vi sørge for at det etter
hvert blir lys i lysmastene. Men dette
kommer vi tilbake til senere.
Busker og trær
Stell pent med busker og trær! De skal
glede oss i mange år, derfor må de
vernes om mens de er små.
Kanskje du kan bidra til å vedlikeholde de
felles grøntarealene i sommer? Styret har
ikke gjort avtale om vaktmestertjeneste
for å klippe gress fordi det koster ganske
mye og vil belaste et trangt budsjett. Men
hvis vi tar i et tak i sommer alle som har
mulighet, kan vi likevel holde det pent.

