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Takk for innsatsen!

Det var stor dugnadsaktivitet i Ulvefaret 12. 
mai med innsats både av store og små. Vi fikk 
ryddet og ordnet så Ulvefaret og omgivelsene 
så pene ut til 17. mai, vi fikk en trivelig stund 
med kaffe og vafler, og til slutt var det fot-
ballkamp. Slik får vi et hyggelig naboskap og 
god trivsel i borettslaget. Takk for innsatsen!  

Ventilatorrens

Nå er ventilasjonsanlegget blitt renset i 27 av 
borettslagets 46 boliger. Det viste seg at det 
var høyst påkrevet med rensing etter 11- 12 
års bruk. Så vidt vi i styret har erfart, har op-
erasjonen vært godt gjennomført, og vi har 
fått flere tilbakemeldinger om mye bedre ven-
tilasjon. Om dere har spørsmål om arbeidet 
eller ønsker rensing uten at dere meldte dere 
på, ta direkte kontakt med Poweclean, Ring 
gratis 800 35 300, www.powerclean.no

Vedlikehold

Vi håper å bli ferdige med blikkenslagerar-
beidene med det første og at vi snart får star-
tet opp med utbedring lekeplassene. Mest 
presserende er det med lekeplassen i svingen. 
Sanden skal byttes ut, men vi håper også å 
få flatet ut området. Huskene skal overhales, 
men det er kanskje tvilsomt om budsjettet til-
later ny sklie dette året.

Sykkelrom

Da borettslaget var helt nytt, fikk styret dispo-
nere en del av fellesboden til Firemannsbolige-
ne. Dermed er det blitt lite plass til å ha sykler 
under tak. Nå er dette rettet opp ved avtale 
med ROAF så nå kan både en del av søppel-
rommet og fellesboden brukes til sykler. Styret 
har skaffet sykkelstativ, og de er allerede tatt 
i bruk. Dermed skulle behovet være dekket.

St.Hans 

I år faller St.Hansaften på lørdag, og midtsom-
merfesten blir derfor 23. juni. Søknad om tilla-
telse til bålbrenning er sendt til brannvesenet, 
og miljøkomiteen planlegger festen. Men skal 
det bli bål, må det brensel til. Kanskje har dere 
noe av tre som skal kastes. St.Hansbålet er 
rette sted. (Men husk: IKKE impregnert tre-
virke. Heller ikke papp, plast eller gummi skal 
på bålet!)

God sommer!


