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Skøytebanen
Vi har nå i samarbeid med Døli og Løstad Vel
fått til en liten skøytebane på ballplassen.
Det har vært en glede for oss å se at den er
mye brukt, av så vel barn som voksne.
Vannet til banen har vi hentet fra bekken
bak banen ved hjelp av lange slanger. For at
vannet ikke skal fryse må det renne hele
tiden og ledes inn på banen når det er behov
for det. Det er derfor meget viktig at
slangene ikke tas ut av bekken! Dette
har allerede skjedd fem ganger, og vi har
derfor vært nødt til å bære slangene inn for
å tine dem. Vår oppfordring er derfor ikke å
røre slangene. Vi vet ikke om det er noen fra
vårt borettslag som har rørt slangene og i
tilfelle tror vi de som har gjort det, ikke
kjenner til konsekvensene. Når vi nå gjør
dere oppmerksom på dette, håper vi at vi
kan greie å legge is utover vinteren uten
problemer med slangene. Skøytebanen er en
forsøksordning, og dersom den blir vellykket,
vil vi utvide banen neste år.
Dag Thorkildsen Baneansvarlig

for brøyting og strøing fordi deler av
Ulvefaret (sideveiene og rundkjøringen
innerst) er definert som privat vei. Derfor
merker vi ikke stort til at kommunen en
sjelden gang brøyter hos oss. Men vi ser det
tydelig i bakken opp forbi barnehagen det
Bygdeservice ikke er betalt for brøyting. Den
er kommunens ansvar, men blir omtrent
aldri brøytet. Hvis dere har problem med
den bakken, så si fra til teknisk avdeling på
Rådhuset!
Men på vårt eget område må vi minne om at
parkerte biler lett kan skape problem for
dem som brøyter. Det gjelder særlig når
biler er parkert utenom de oppmerkede
plassene, og især foran postkasssene ved
rundkjøringen.

Strøsand
Vi vil skaffe mer strøsand til sandkassene
våre. Denne sanden er først og fremst tenkt
til felles beste for å gjøre gangstiene farbare
på isføre. Ta gjerne medansvar for å strø
gangstiene.
Til egne gårdsplasser og innkjøringer må
dere skaffe strøsand selv.
PS. Hvis det er igjen grus på tilhengeren i nr
126 når strøkassene er fylt opp, kan dere
forsyne dere til eget bruk!

Mørke gatelamper
I flere dager har alle gatelysene vært mørke.
Årsaken er en mast som har gått overende
på Rotnes. Gatebelysningen hos oss er
koblet sammen med veibelysningen på Rv 4.

Brøyting og parkerte biler
Det er viktig at Ulvefaret blir brøytet
ordentlig. Vi prøver stadig å minne
kommunen om at veien vår er en kommunal
som kommunen har ansvar for når det
gjelder
veibelysning
og
brøyting.
Borettslaget betaler Romerike bygdeservice

Mange pærer er gått i Ulvefaret. Vi har
gjennom lang tid forsøkt å få kommunen til
skifte pærer. Nå hevder kommunen at de vil
se på eierforholdet til lysmastene før de
foretar seg noe.

