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Generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble avviklet 19. april med 
20 andelseiere tilstede og en representert 
med fullmakt. Det var ingen oppsiktsvekkende 
saker. Regnskapet for 2011 ble gjennomgått 
og forklart. Særlig viktig var forklaringen på 
hvordan de ekstraordinært store utgiftene til 
vedlikehold blir jevnet ut gjennom kommende 
år. Styret har en klar plan for  vedlikeholds-
arbeidet, og den neste store jobben blir når 
husene igjen skal males i 2017. Men da skal 
det gjøres med oppsamlede midler over lagets 
budsjett uten ekstra kostnader for den enkelte 
andelseier. Ved valget til styret var det to på 
valg. Styreleder Dag Thorkildsen og styremed-
lem Anfinn Kolberg ble begge gjenvalgt. Også 
ved de andre valgene ble det gjenvalg slik at 
både miljøkomité og valgkomité er de samme.

Styret:
Styreleder Dag Thorkildsen, nr 116,
tlf 957 49 897 dagtorkildsen@gmail.com
Nestleder Ina Tandberg, nr 94, 
tlf 906 46 455 ina@finor.no
Sekretær Anfinn Kolberg, nr 126 
tlf 970 47 690  anfinn@ulvefaret.net
Styremedlem Håkon B. Selnes, nr 90, 
tlf 900 96 693 hselnes@c2i.net
Styremedlem Anita Tangerud, nr 102, 
tlf 924 54 958  anitatangerud@hotmail.com
Miljøkomiteen:
Vidar Sæther, nr 134; Elin Daneid, nr 133; 
Cecilie Thingnes, nr 131; Karianne Sørvig, nr 
128.
Baneansvarlig: Fredrik Lysø, nr 92 

Vårdugnad

Det planlegges vårdugnad 12. mai. Det blir en ren 
ryddedugnad der vi skal være med å gjøre boretts-
laget sommerfint før 17. mai. Dugnaden er en fin 
måte å bli kjent med naboene på, og arbeidet som 
skal gjøres er overkommelig, så sett av tiden mel-
lom 14:00 og 16:00 til å gjøre en innsats for fel-
lesskapet!

Konteinere

Også i år kommer to konteinere i dagene 11-
14. mai, men denne gangen blir det bare 
en tømming. Blir det ikke plass til alt det 
dere skal kaste, kan det leveres på ROAF gjen-
bruksstasjonen i Gamle Glittrevei. For restav-
fall må det betales kr 100. Saker som fortsatt 
kan brukes av andre, kan leveres til ”Gnisten”.

NB! I konteineren skal det  ikke legges:
bildekk, elektronikk og elektriske appa-
rater, malingrester og hageavfall
Hvis slikt legges i konteineren, må vi betale 
ekstra for tømmingen! Men alt dette kan leve-
res gratis på gjenbruksstasjonen!

Hundemøkk

Det er heldigvis godt innarbeidet å fjerne hun-
demøkk fra veiene i borettslaget. Selv om det er 
mange firbente i Ulvefaret, er det utrolig lite hun-
demøkk å se. Takk til dere som er flinke å plukke 
opp!! Men vi har registrert at langs stien opp til 
stasjonen er det noen som har «pyntet» med tall-
rike hundemøkkposer. Vi har ingen grunn til å tro 
at det er noen fra oss som har gjort dette. Hadde 
det enda skjedd uten poser der oppe! Vi beklager 
dette, og håper posene kan bli fjernet ved Rusken-
aksjon eller vår egen dugnad.

Ruskenaksjonen

Når vellet melder om Ruskenaksjon, er det viktig at 
også vi fra borettslaget er med å på å gjøre nær-
området ryddig. Følg med på oppslag på postkas-
sestativene!

Trege låser
Vi har fått spørsmål om trege låser i ytterdørene. 
Problemet løses ganske enkelt med å spraye låsolje 
eller den som heter WD40 inn i nøkkelhullet. Vri 
nøkkelen litt frem og tilbake, og du vil bli forundret 
over hvor godt det hjelper.

Ventilatorrens
Ventilatorrens blir utført tir. 22 og tor. 23. mai for 
kr 1500. Firmaet sender brev til beboerne. Spørs-
mål må rettes direkte til Poweclean, Ring gratis 
800 35 300 www.powerclean.no


