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Brannsikring 
Før jul ble det sendt ut en brosjyre med 
skjema for egenkontroll av 
brannvernutstyr i boligene. Styret har 
mottatt skjemaet fra en del, men på 
langt nær alle beboere. Vi ber om at de 
som har fått et nytt skjema vedlagt 
dette infoskrivet leverer det i utfylt 
stand til Håkon i nr 90 eller Våril i nr 
127. Svarfrist: fredag 12. mars.

Styret vil jobbe videre med tiltak i 
forhold til brannsikring av boligene 
basert på tilbakemeldingene vi får.  

Forsikring mot skadedyr 
I borettslagets totalforsikring har det nå 
kommet en ny forsikringstjeneste. Det 
gjelder bekjempelse av skadedyr.  

Forsikringstjenesten er et samarbeid 
mellom Norske Boligbyggerlag, If og 
firmaet Anticimex.  

Et skriv om forsikringstjenesten er 
tidligere sendt alle beboere. I skrivet 
står det at melding om skadedyr 
meldes Anticimex direkte på  
tlf 815 48 250 uten ugrunnet opphold. 
Ved kontakt med Anticimex ber vi om 
at styret også informeres.  

Skøytebanen 
Det er nå anlagt flott skøyteis på 
skøytebanen. Snøen blir jevnlig ryddet. 
Ståle Pinslie og baneansvarlig Dag 
Thorkildsen har hatt ansvar for 
isleggingen. De har gjort et flott arbeid 
med skøytebanen.  

Medlemsskap i Døli/Løstad Vel 
Borettslaget er kollektivt innmeldt i 
Døli/Løstad Vel. Dersom noen ønsker 
individuelt medlemsskap, kan man 
tegne dette ved å betale halv 
kontingent (kr 100,-) til kontonr  
0530 16 21150.  

Døli/Løstad Vel 
Postboks 20 
1488 Hakadal 

Skidag i Varingskollen 
Lørdag 14. mars arrangeres det skidag 
på skistadion i Varingskollen. Det blir 
skirenn med poster underveis, og 
hoppkonkurranse. Arrangementet 
begynner kl 1300, med påmelding fra kl 
1230. Ta med mat, drikke og pølser til 
grilling.  

Arrangementet er et samarbeid mellom 
speiderne og Døli/Løstad Vel.   

Generalforsamling 
Det vil bli avholdt generalforsamling for 
borettslaget i midten av april. Dato er 
ikke fastsatt ennå.  

Saker til generalforsamlingen må 
meldes skriftlig til styret innen fredag 
12. mars.  


