
Dugnadsarbeid
   Endelig er våren kommet så langt at trærne er 
grønne og hvitveisen blomstrer.  Dugnaden  4. mai 
gikk som kjent i vasken på grunn av regnvær. Litt 
rydding ble utført, men en kan ikke male postkas-
sestativ i regnvær.  Likevel er  postkassene etter 
hvert blitt riktig fine takket være de mange  som 
har gjort en god innsats med maling og skraping!

Generalforsamlingens valg
   På generalforsamlingen ble borettslagets styre og 
komiteer gjenvalgt. 
Styret: 
Dag Thorkildsen, leder. Ulvefaret 116, 
   dagtorkildsen@gmail.com  957 49 897
Ina Tandberg, nestleder. Ulvefaret 94, 
 ina@finor.no
Anfinn Kolberg, Sekretær. Ulvefaret 126, 
 anfinn@ulvefaret.net    970 47 690
Håkon B. Selnæs, styremedlem. Ulvefaret 90
Anita  Tangerud, styremedlem. Ulvefaret 100

Varamedlemmer: 
 Bente Svalund Haugmo, Ulvefaret 121
 Line Hofsøy, Ulvefaret 118
 Heidi Wood, Ulvefaret 106

Miljøkomite:
 Vidar Sæther, Ulvefaret 134
 Karianne Sørvig, Ulvefaret 128
 Elin Daneid, Ulvefaret 131
Baneansvarlig:
	 Fredrik	Lysø,	Ulvefaret	92

Arbeider i borettslaget
   Nå er omsider arbeidet med fornyelse av leke-
plassene startet. Dette er beregnet ferdig før som-
merferien. Arbeidet har hatt noen pauser på grunn 
av påviste kabler o.l.
   Denne sommeren skal det også males tre hus. 
Dette er helt nødvendig fordi malingen har begynt 
å sprekke og flasse av. Malearbeidet starter snart - 
noe forsinket på grunn av den sene våren.

Grilling
   Med sommeren kommer grillsesong. I den for-
bindelse har styret fått spørsmål om hva slags grill 
som kan brukes for eksempel på verandaen. Det er 
ingen regler for grillbruk i borettslaget, men vi må 
selvfølgelig ta hensyn til brannfare når vi tenner 
grillen. Ha gjerne en sprayflaske med slukkeskum i 
nærheten! En kullgrill kan lage ganske store flam-
mer når tennvæsken antennes. Den bør ha avstand 
til takutspring og eventuelle markiser,  derfor er 
det lite lurt å bruke kullgrill på verandaen. Gass-
grill har også åpen flamme, men kan regnes som 
sikrere enn kullgrill. Elektrisk grill er det sikreste 
med hensynt til brannfare, men stiller nok sva-
kest når det gjelder selve grillkosen.  For naboenes 
skyld er det også fint om en tenker litt på grillos 
og vindretning. Og med det ønsker vi hverandre en 
god grillsesong!

St.Hans fest lørdag 22. juni
Også i år inviterer miljøkomiteen til SanktHansfest 
lørdag 22. juni med bålbrenning og hyggelig sam-
vær. 

Parkering m.m
   Vi minner om at det etter husordensreglene fort-
satt er forbudt å parkere i stikkveiene. Det er 
først og fremst fordi slik parkering er til hinder for 
eventuelle utrykningskjøretøy, men også fordi det 
er til hinder for annen ferdsel.
   De oppmerkede parkeringsplassene er til bruk for 
beboere og gjester, men de er ikke beregnet som 
frastillingstomt for biler som over lengre tid ikke er 
i bruk.

Tilslutt minner vi om ordensreglenes pagragraf 7: 
Videre skal bruk av støyende maskiner i alminne-
lighet unngås på søn- og helligdager.

Se alle husordensreglene på 
www.ulvefaret.net/info/index-2.html

God sommer!
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