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 Tilstede Tor Gunnar Simonsen, Kristoffer Berild, Rune Djupdal, Maria Elveslett og Lise Strat 

3214 Ny forsikring fra  
1. april. 
 
Ring tlf 03100 ved 
skade. 

Grunnet stor stiging i forsikringspremien hos IF har styret valgt å bytte forsikringsselskap til 
Gjensidige forsikring. 
 
Forsikringen er operativ fra 1. april 2016. 
 
Ved skade skal du ringe tlf 03100 (tastevalg 1 og 4). Nummeret kan ringes hele døgnet. 

0716 Kvister og avfall etter 
trefelling ved 
barneparken 

De store haugene med kvist er nå fjernet, men det ligger noe kvist spredd rundt omkring. Vi 
kaller inn til en dugnad til våren for å samle og kaste dette. 

1016 Container Det er bestilt containere, og disse plasseres på fellesparkeringen i tidsrommet fredag 15. april 
til mandag 25. april.  
 
Vi fortsetter i samme ånd som i før med kildesortering av avfallet, og det settes derfor opp fire 

containere som er merket med avfallstype (to restavfall, en papir/papp og en trevirke). Det er 

viktig at dette følges. 

NB! Spesialavfall skal leveres på miljøstasjonen og ikke kastes i containerne. 

Containerne tømmes ved behov. 

NB! Husk å komprimere og pakke avfallet godt når det legges i containerne. Store ting som for 
eksempel sofaer og lignende skal IKKE kastes i containerne, men selv fraktes til avfallsplassen. 
Det gjør at avfallet ikke flyter over og at det blir plass til mer før containerne må tømmes. 
Borettslaget må betale for hver tømming. 

1216 Generalforsamling Årets generalforsamling blir mandag 2. mai kl 18 på Veienmarka ungdomsskole.  
 
Innkommende saker til årets generalforsamling må være i hende hos styreleder innen mandag 
11. april. Alle saker skal leveres skriftlig. 

1616 Takrenner Nå som våren er kommet for fullt, vil vi oppfordre hver enkelt til å sørge for at takrennene 
holdes åpne, samt fjerne mose på tak for å bevare taksteinen så lenge som mulig. Et tips er å 
skjære bunnen av en plastflaske og dra den bortover for å samle opp rusk og rask som ligger i 
takrennen. En plastpose eller bøtte kan brukes til å kaste det i underveis. 

1716 Vårdugnad Våren har endelig kommet, og fjorårets løv har kommet frem. Tunrepresentantene henstilles 

derfor til å avtale dato for årets vårdugnad.  

Det er satt av midler til vedlikehold av tunene. Tunrepresentantene kan ta kontakt med en i 

styret hvis det er behov for innkjøp av jord, beis, planter, terrasseolje m.m. 

Tunrepresentantene kan kjøpe inn til enkel bevertning til deltakerne på dugnaden.  

Vi oppfordrer alle til å møte på dugnaden. Det er en fin måte å møte både gamle og nye 
naboer . 

Styret ved: 

Leder:   Tor Gunnar Simonsen 

Nestleder: Kristoffer Berild  

Sekretær: Rune Djupdal 

Styremedlem: Maria Elveslett 

Styremedlem: Lise Strat 
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Styret har i tillegg behandlet 7 saker.  

 

 

 
 


