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I dag, på 20. dag jul, er juletreet tatt ned. Vi ser
igjen sola på vårt eget område etter midtvinterens mørketid under Varingskollen, og vi kan
begynne å se frem mot vår og varme i Ulvefaret.
Men ennå handler det mest om vinter.

Snømåking
Når vi klager på at brøytetraktoren kommer sent
til oss i Ulvefaret, får vi til svar at det er så mye
de skal rekke over. Fra styret prøver vi å vinne
forståelse for at også her hos oss bor det folk
som trenger bil til arbeidet. Men så langt må vi
bare innse at vi ikke bor i en prioritert gate.

januar

Tomgangskjøring er forbudt!
Når det først handler om biler: Noen starter opp
bilen og lar den gå på tomgang ganske lenge før
de kjører av gårde om morgenen. Det er ikke
tillatt etter norsk lov å la motoren gå på
tomgang mer enn 3 minutter! Det er dessuten til
skade for miljøet og til sjenanse for naboer. Så
hvis bilen er kald om morgenen, skaff heller en
motorvarmer. Da kan du sette deg inn i varm bil
med en gang du starter om morgenen og vite at
motoren forurenser mindre og slites mindre.

Vann i pipa
Styret vil gjerne ha melding fra dere som har
problemer med vann i pipa. Vi arbeider med
spørsmålet om pipehatter som kan hindre at
regnet kommer inn i pipa, men dette året har vi
et ganske stramt budsjett, og pipehatter på
ferdig montert på alle våre piper koster omkring
30000 kroner for billigste type. Kanskje kan vi
gjøre det billigere med egeninnsats. Vi skal
komme tilbake til saken ut over våren, men er
altså interessert i å få melding om problemer
med vann i pipa. Ta kontakt med sekretæren,
Anfinn Kolberg i nr 126.

Akebakken
Når dere måker gårdsplassen kan det noen
ganger være et stort spørsmål hvor en skal gjøre
av snøen. Hvis du rydder rett før traktoren
kommer, går det an å legge snø i kanten av
veien. Da vil traktoren ta det med. Men hvis du
gjør dette etter at traktoren har ryddet, blir det
til ergrelse kanskje problem for dem som skal
passere. Best er det om snø på egen gårdsplass
ryddes på egen grunn.

Strøsand
Det har vært utrolig mye glatt føre hittil i vinter,
og behov for mye strøsand. Heldigvis fikk vi fulle
kasser med strøsand sist vår ved å samle
strøsand på veien før det ble feiet. Nå har vi fylt
opp igjen kassen ved den nedre lekeplassen. Det
går an å ta strøsand der hvis dere ikke har til
egen gårdsplass.

Parkering
Det har kommet et par klager til styret på
parkering som hindrer andre i å komme frem.
Derfor: Hvis dere ikke har plass på egen
gårdsplass til gjestebiler, be om at de blir parkert
på
g jestep a r k e r i n g sp l a ssene:
ned enfo r
firemannsboligene eller langs lekeplassen ved
svingen. Det er ikke satt av plass langs veien til
parkering andre steder.

er svært populær når det er akeføre. Da går det
i stor fart helt fra toppen av gangveien og gjerne
helt ned til rundkjøringen. Da er det viktig at alle
som kjører bil er ekstra varsomme!
Helst skulle ikke akerne kunne komme ut i veien
når de starter på toppen. Styret drøftet på sist
møte muligheten av å sette opp et akegjerde av
det slaget de bruker i Varingskollen langs veien
ved juletreet. Det vil kunne hindre akere i stor
fart ut i veien. Men da trengs det fundamenter
som må settes ned om sommeren. Men til vi får
gjort noe: Vær ekstra forsiktige, alle bilførere,
når det er akeføre!
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