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GENERALFORSAMLING
les opp! Dere må ikke feie grus i grøftene!!! Nederst i Ulvefaret har mange
hatt vannproblemer i garasje og innkjøring. Takket være strålende innsats
på dugnaden i høst har vi i stor grad
fått bukt med disse problemene. Løsningen var å grave opp grøften nedenNå er det viktig å informere om at dere for lekeplassen i svingen, og steinsette
har anledning til å ta opp saker på Ge- den med duk i bunnen. Nå renner avneralforsamlingen, men de må være løpsvannet dit det skal: ned i overvannstyret i hende tidsnok til å komme med skummen nedenfor bakken. Men hvis
på selve innkallingen. Fristen for inn- vi soper strøgrusen ut i grøfta igjen,
melding av saker er derfor 1. april.
vil problemet fort gjenoppstå. Det har
i hvert fall ikke dugnadsgjengen fra i
SNØ PÅ TAKET
høst lyst på!
Sett allerede nå av dagen for Generalforsamlingen. Den finner sted 27.04.
kl 19:00 som vanlig i Varingskollen andelsbarnehage. Det vil komme formell
innkalling senere med regnskap og
årsmelding vedlagt.

Vi har fått spørsmål til styret om når vi
må begynne å spa ned snø fra hustakene. Svaret er: Det er foreløpig slett
ikke nødvendig. Etter konferanse med
USBL har vi fått vite at husene er bygget for å tåle enda mer snø på taket
enn det som har falt til nå. Dessuten er
det ikke ufarlig å klatre i snøen på taket. Det ansvaret kan ikke styret påta
seg. Skal det skuffes ned snø, må vi
bruke folk som kan det. Og det er mye
dyrere enn å skifte eventuelle takstein
som ryker på grunn av tung snø.

Derfor: Grøftene langs asfalten er der
for at vann skal renne unna. Det gjelder også grøftene langs resten av Ulvefaret. Derfor: Ikke fei grus! Vent på
dem som samler den opp!

PARKERING

7. mars var det ved innkjøringen til
Ulvefaret merket: ”Parkering forbudt.
Snøbrøyting 8.3. 0700-1700.” Det var
en ganske tjukk ispall som ble skrapt
vekk og kjørt til side. Hadde det ikke
kommet mer snø, ville asfalten vært
bar på noen dager. Til tross for skiltet
var det noen biler som sto i veien og
VÅRRENGJØRING
gjorde snøryddingen umulig der de
Selv om brøytekantene ennå er høye, sto og vanskelig å komme forbi for
kan vi ane at vinteren er på hell og var- maskinene. Andre steder ville bilene
mere tider vil komme da vi gjør vårt vært tauet bort for eiers regning. Det
beste for å rydde bort vinteren og alle skjer ikke her, men å la bilen stå når
dens etterlatenskaper. Men en ting må det er skiltet ”Parkering forbudt”, er
vi be om: Grusen må ligge til den sam faktisk i strid med trafikkreglene!

