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Høstdugnaden er gjennomført 
Miljøutvalget innkalte til høstdugnad sist lørdag. 
Det ble både kaldt og vått for de 15-20 som 
stilte opp. Derfor ble arbeidet konsentrert om to 
oppgaver: Mastene på ballplassen var for dårlig 
festet i sine betongfundamenter, og ble derfor 
lagt ned. Det ble gruset på veiskuldrene for å 
hindre at asfalten skal skli ut. Hermed gis en 
honnør til dere som gjorde innsats til felles 
beste! 

Husk utekranene 
Vinteren nærmer seg med raske skritt, og det er 
nødvendig å minne om utekranene igjen: Ta av 
slanger og skru samtidig av den koblingsbiten 
av plast som sitter på kranen. Hvis det står vann 
i kranen og det fryser, kan kranen i verste fall 
bli ødelagt. 

Flere påminnelser 
Har dere husket å sjekke brannsluknings-
apparatet? Pulverapparat skal kontrolleres et 
par ganger i året. Ta det ned fra kroken sin, se 
etter på manometeret at det er trykk på tanken. 
Snu deretter apparatet opp ned et par ganger, 
legg øret inntil og hør etter om pulveret beveger 
seg. Hvis du hører det rasler, kan du trygt 
henge pulverapparatet opp på veggen igjen. Er 
du i tvil, kan du få apparatet kontrollert på NOA. 

Det er kanskje helt unødvendig å minne om at 
kjøkkenviften må rengjøres. Jeg gjør det 
allikevel fordi det også har med brannsikkerhet 
å gjøre… 

Radonmåling 
Det har tidligere kommet noen spørsmål til 
styret om måling av radon i husene. Vi har nå 
fått et tilbud fra Terra Control A/S om 
radonmåling til en rimelig pris. Alle som ønsker 
å få målt radon i sin bolig kan henvende seg til 
Våril Bendiksen i nr 127. Hun sørger så for å 
bestille Kodalpha LR115 sporfilmdetektor som 
sendes direkte med bruksanvisning og 
returemballasje til beboeren i porstoppkrav. 
Beboeren får målerapport direkte tilsendt etter 
at målingen er utført. Prisen for dette er kr 475 
for to detektorer (kr 270 for en). I tillegg 
kommer porto og oppkrav. 

Det anbefales at man måler i to forskjellige rom 
hvor man oppholder seg mye, for eksempel 
soverom og stue. Det skal måles i minimum 60 
dager.  

Budsjettet for 2006 
Styret har begynt arbeidet med budsjettet for 
2006, men er ennå ikke kommet så langt at 
husleien er beregnet etter refinansieringen av 
lånet. Vi kommer tilbake med mer informasjon 
om dette når vi får tallene på bordet. 

Konferanse for tillitsvalgte 
Kommende helg arrangerer Nit-bo konferanse 
for tillitsvalgte på Granvollen. Sentralt i denne 
konferansen står den nye loven om borettslag. 
Det blir også avdelinger om forsikring og 
skadeforebygging. Styret i Varingskollen 
borettslag blir representert med tre deltakere. 


