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IN-avtalen 
Det ble fattet vedtak på ekstraordinær 
generalforsamling 3. juni om at 
borettslaget skal åpne for IN-avtale.   

Alle andelseiere har nå fått to avtaler 
tilsendt fra NitBo. For at vi skal kunne 
iverksette vedtaket fra 
generalforsamlingen må alle 
andelseiere underskrive begge 
avtalene og returnere dem til 
NitBo. Dette gjelder selv om du ikke 
ønsker å starte på nedbetaling av 
fellesgjelden. Hvis du ikke allerede har 
sendt inn avtalene, ber vi om at det 
gjøres snarest slik at vi kan iverksette 
IN-avtalen.  

Viktig å huske 
Vi går nå inn i en kaldere årstid med 
frost om nettene og mer bruk av 
stearinlys og varme. 

Vi vil minne alle om følgende:  
 Koble vannslange fra utekran. 
 Skifte batteri på røykvarsleren, samt 

gjennomføre test på røykvarsleren. 
 Vende brannslukningsapparatet et 

par ganger og sjekke manometeret.  

Brannstiger 
Dersom noen ønsker utvendig 
brannstige (brannlist), kan de ta 
kontakt med Ina Tandberg i styret, tlf. 
90 64 64 55.  

Både stige og montering må bekostes 
av andelseier selv, men det kan bli 
rimeligere dersom flere bestiller 
sammen.  

Gatebelysning 
Som mange sikkert har lagt merke til 
har gatebelysningen i Ulvefaret vært 
mørklagt i lengre tid. Styret har tatt 
kontakt med kommunen om dette, og 
håper at det snart vil bli ordnet.  

Refleks 
Nå som mørketiden er 
over oss, henstiller vi til 
alle å bruke refleks.  

Skøytebanen 
Skøytebanen på ballbanen var et savn 
sist vinter, og styret har fått mange 
henvendelser om dette. I samarbeid 
med Døli-Løstad Vel planlegger vi nå at 
det skal bli skøytebane på ballbanen til 
vinteren.  

Skøytebanen vil bli anlagt på dugnad. 
Det avhenger derfor av at det stiller 
nok folk for å få til dette. Dugnad vil bli 
annonsert ved oppslag på 
postkassestativene.   
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