
Først en takk

til miljøkomiteen som også dette året arran- 
gerte en flott midtsommerfest med bål, fami-
liehygge - 

og leker for barna

Også med i Miljøkomiteen

I forrige infoskriv hadde av uforståelige grun-
ner navnet på et av miljøkomiteens medlem-
mer falt ut. Cecilie Thingnes, Ulvefaret 129 
[bilde] ble også valgt inn i komitéen av gene- 
ralforsamlingen

Lekeplassene

Er nå oppgradert slik at de svarer til krav om 
helse, mijø og sikkerhet (HMS) som også bo-
rettslaget er forpliktet på. Dessverre gror 
nysådd gress dårlig midt på en tørr sommer. 
Derfor henger det fortsatt sperrebånd, for  ”du 
ska itte trø i graset” når det er nysådd. En takk 
til alle barna som har latt være å tråkke på 
graset i denne tiden!

Husmaling

Styret følger med på hvordan malingen opp-
fører seg på husene. Dette året fant vi det 
nødvendig å få malt fire boliger fordi beisen 
hadde hadde begynt å flasse veldig. Det ar-
beidet er nå ferdig, og vi har gått sluttbefaring 
og godkjent et arbeid vi er svært fornøyd med.

Nye vindskier 

De nye vindskiene på Mira-2-husene har nå 
stått i henimot et år. Da kommer tiden for å få 
dem malt. Trykkimpregnert materiale må rik-
tignok stå en tid før det skal males, men det 
er fint om arbeidet blir gjort nå – i løpet av au-
gust-september. Styret har kjøpt inn grunning 
og hvitmaling til dette. Når dere har tid og det 
er vær for det, ta kontakt med Anfinn Kolberg 
i nr 126 – eller om du ser en nabo som holder 
på med samme arbeidet, kan du følge opp når 
beis og pensel i nærheten er ledig. 

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