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Nytt styre 
På generalforsamlingen 14. april ble det 
gjort endringer i styret. Det nye styret 
består nå av:  

Raymond Knudsen (leder) 
Våril Bendiksen (nestleder) 
Håkon B. Selnes (sekretær) 
Espen Grøndahl (styremedlem) 
Torgunn Torkildsen (styremedlem) 

Anfinn Kolberg gikk ut av styret. Styret 
takker Anfinn for hans deltakelse og 
engasjement i styret gjennom mange år. 

Maling av borettslaget 
Borettslaget skal males i løpet av denne 
våren/sommeren. Malejobben utføres av 
firmaet Din maler. Noen har valgt å male 
selv. Her følger viktig informasjon om 
malejobben:  

Fremdrift 
Firmaet Din maler har utarbeidet en 
fremdriftsplan. Borettslaget er delt inn i 5 
grupper som vil bli malt fortløpende: 
Gruppe 1 males 21. april – 23. mai  
Gruppe 2 males 23. mai – 21. juni 
Gruppe 3/4 males 23. juni – 26. juli  
Gruppe 5 males 28. juli – 30. august  

Se baksiden av infoskrivet for mer detaljer. 
Ved dårlig vær kan det bli endringer i 
fremdriftsplanen. De som maler selv bør 
følge fristene i fremdriftsplanen (for sin 
gruppe) for å gjøre kontrolljobben enklere.  

Forberedelser 
Den enkelte beboer må klargjøre huset før
det skal males. Følgende må gjøres:  
- fjerne klatreplanter og grinder/stativer/ 

espalier som er festet til veggene 
- fjerne nummerskilt, alarmskilt, 

flaggholdere og annet som er montert 
på veggene 

- inntil 3 utelamper tildekkes av maler, 
har man flere må man dekke disse selv  

- dekk til (pakk inn) markiser med plast 
- fjerne/flytte gjenstander (inludert 

søppelbeholdere) i en avstand av to 
meter fra veggen rundt hele huset og 
garasjen slik at det er fri adgang til å 
sette opp stillas 

- maler må ha tilgang til vann og strøm, 
trekk evt en skjøteledning fra 
stikkontakten i garasjen 

Dette males ikke av maler 
- terasserekkverk som er satt opp 

selv 
- levegger som er satt opp selv 
- panelbord under terrasse 
- panelbord inni garasje 

Skal du male selv 
Tidspunkt for utdeling av maling vil bli 

kunngjort ved oppslag på postkassene. 
Maling skal brukes til hus, garasje og 
vinduer. Restmaling leveres tilbake når du 
er ferdig. Maling til terrasser, skillevegger 
og gjerder må den enkelte kjøpe selv.  

Det settes opp vaktliste over hvem i styret 
som kan kontaktes for ut- og innlevering av 
utstyr. 

Det blir utarbeidet en veiledning/ 
arbeidsbeskrivelse som deles ut sammen 
med malingen. NB! Maleren skal kontrollere 
arbeidet etter husvask, etter 1. strøk og 
etter 2. strøk (totalt 3 ganger). Det er 
viktig at du ikke fortsetter arbeidet før det 
foregående er kontrollert og godkjent! 

NB! Siste frist er 30. august. Da vil maler 
sørge for sluttkontroll. For hus som ikke blir 
godkjent vil det bli engasjert maler for 
beboerens regning. Det lønner seg derfor å 
be om sluttkontroll i god tid før 30. aug.  

Utstyr 
Til forrige maledugnad ble det kjøpt inn 5 
sprøytekanner og 10 stiger. Hvis noen har 
dette i garasjen er det fint om stiger settes 
ut og sprøytekanner leveres til styret.   

Hvis noen av dere som skal male selv 
ønsker å leie stillas, ta kontakt med styret. 
Kostnader til dette må dere dekke selv.  

Gulvknirk 
Styret vil forsøke å kjøre en garantisak for 
dere som har gulvknirk. Vi trenger derfor 
en oversikt over hvem det gjelder. Gi en 
skriftlig tilbakemelding til styret innen 15. 
mai!  

E-post 
Styret ønsker en e-postadresse til hver 
husstand i borettslaget. Send en e-post til 
hselnes@c2i.net med navn og adresse. 


