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Varmtvannsberedere
Vi har hatt noen henvendelser om levetid på varmt-
vannsberederne i boligene. Produsenten melder at 
de i hvert fall skal vare i 20 år. Om det oppstår lek-
kasjer, er ikke det ensbetydende med at berederen 
er defekt. Den er konstruert slik at den slipper ut noe 
vann om trykket blir for stort. Om det er en pakning 
som er gått i en av kranene, kan pakningen skiftes. Vi 
minner om at vedlikehold av varmtvannsbereder er 
andelseiers ansvar.

Avtrekksvifte
I tidligere infoskriv har vi gitt 
veiledning for rengjøring av 
avtrekksviften på loftet. Vi vil 
også minne om det kan være 
nødvendig å rengjøre utsugningsventilen i taket på 
bad/vaskerom i tillegg til filteret over komfyren på 
kjøkkenet. På vaskerom og bad vil det samle seg 
ganske meget støv på grunn av tøybehandling, men 
også fordi det suges luft fra hele huset inn i disse ven-
tilene.  Derfor er det lurt å skru lokket i ventilen så 
langt ut at du kan gjøre det rent på innsiden. Når lok-
ket skrus inn igjen, pass da på å ikke skru det for langt 
inn, for da vil suget kunne bli for dårlig.

Postkasser
På noen postkasser har lokket gått i stykker ved at 
den fremste delen har løsnet og falt av. Dette kom-
mer av regn og fuktighet, men kan forholdsvis lett re-
pareres med lim og skruetvinge. Men forutsetningen 
er da selvfølgelig at du har tatt vare på den fremste 
biten som falt av! Vi har tenkt å gjøre noe med dette 
på vårdugnaden. Da vil vi også smøre hengslene så 
lokkene lettere kan åpnes og lukkes.

Fyrverkeriskrot

Det var flott med fyrverkeri nyttårsaften, men det var 
ikke pent dagen derpå! Og det verste var at søpla ble 
liggende. Tidvis barmhjertig skjult av snø. Men langs 
gangstien opp mot toget ligger det en svær haug, og 
den dukker rett som det er frem av snømassene.  Og 
når sola i bakkene blenkjer, kommer det alt sammen 
frem i dagen igjen. Men hvem skal rydde opp? Vanlig 
skikk er at forurenser rydder opp etter seg. Det skulle 
være unødvendig at slikt skrot får ligge helt til vår-
dugnaden. Det burde også hos oss være sånn at de 
som lager søppel også fjerner det. Og nyttårssøppel 
burde vært fjernet alt 1. januar!

Generalforsamling
Generalforsamlingen 2012 er bestemt til 19. april kl 19:00 og finner sted  i 
Varingskollen barnehage.  Det kommer innkalling med sakspapirer nær-
mere møtet, men sett av kvelden allerede nå! Og tenk igjennom om dere 
har saker dere ønsker å ta opp på generalforsamlingen. Slike saker må 
leveres til styret ved leder  Dag Thorkildsen, nr 116, eller til sekretær Anfinn 
Kolberg, nr 126 innen 1. mars.


