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vedlikehold i årene som kommer.
Det skal også utarbeides en plan for det
vedlikeholdet hver enkelt andelseier selv skal
gjøre

SKILTING
Etter en nestenulykke på området bestemte
styret å sette opp skilt med påminning om 30sonen og oppfordring til å kjøre forsiktig.
Fartsgrensen i Ulvefaret er som i Vargveien 30
km/t, men av hensyn til barn som leker kunne

SANKTHANS-FEST
Det var stor stemning og mange blide beboere
på St.Hans-festen, slik det går frem av bildet.
En stor takk til Miljøkomiteen og andre som sto
for denne hyggelige festen!

HUNDEMØKK PÅ BALLBANEN
Det er ikke lov å bruke lekeplassene og
ballbanen til hunde- og kattetoalett!!! Det er
ikke riktig når fotballsparkerne må plukke opp
hundemøkk fra ballbanen før de kan spille, og
det er lite morsomt når småbarn kommer inn
fra lekeplassene innsmurt av hundemøkk. Hvis
dette ikke blir bedre, må vi ta opp diskusjonen
i et videre perspektiv. Derfor:
Hundeeiere: Plukk opp etter hunden! Sørg for
at det skjer også når barna lufter hunden. Husk
på at det er generell båndtvang i Nittedal
kommune
Katteeiere: Gjør jevnlige dugnader med å rake
og fjerne kattenes etterlatenskaper fra
lekeplasser og ballbane!

GRØNTOMRÅDENE
Har dere lagt merke til hvor mye penere det er
blitt hos oss etter at vi engasjerte NIT-BOs
Vaktmestertjeneste
til
å
vedlikeholde
grøntområdene våre? De kommer til oss seks
ganger i løpet av sommersesongen og klipper
gress og kanter. Vi skal be dem også ta med
nedre rundkjøring på arbeidsrunden hos oss.
Men alle kan vi være med på å dra opp litt
ugress innimellom buskene, slikt man ikke
kommer til med kantklipperen.

VEDLIKEHOLDSPLAN
Vedlikeholdsplanen for borettslaget er under
arbeid og skal være ferdig i løpet av
september. Vedlikeholdsplanen skal ligge til
grunn for budsjettmessige disposisjoner til

den gjerne være 20 km/t. “Kjør forsiktig”-skiltet
skal selvfølgelig plasseres høyere, det var bare
litt vanskelig å få satt ned stolpene i ferietiden.

RADONMÅLING
I løpet av oktober skal radonmålingen settes i
gang igjen, denne gang i alle boligene.

PIPEHATTER
Arbeidet med å montere pipehatter begynner i
uke 35, fra 28. August.

BALLPLASSEN
Ting tar tid. Så også med lyssetting av
ballbanen. Vi har så langt lett forgjeves etter
kabelrøret som skal være lagt ned fra El-boksen
ved veien og inn til banen. Men vi arbeider med
saken og håper det blir lys på plassen i løpet av

høsten.

