
         
Navn Adresse Tlf. E-post 

Styreleder 
Kari Elise Dahle 

Tg 216 48 40 32 57 kelise.dahle@hotmail.com  

Nestleder 
Erik Granbo 

Tg 80 41 68 28 40 ekrigra@online.no  

Sekretær 
Svein Gullvåg 

Tg 254 93 48 50 93 gullvag@online.no  

Styremedlem 
Lisbet Østby 

Tg 166 72 88 58 33 
90 58 80 86 

lisliljan@hotmail.com 
(er også grendahussjef) 

Styremedlem  
Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 72 88 11 82 
47 24 17 85 

km-doelm@online.no 

1.varamedlem 
Line Haugan Stavnes 

Tg 192 98 08 88 60 rstavnes@broadpark.no  

Avfallshåndtering 
Det gode og varme været kan være til glede og besvær  Det siste gjelder stank fra avfallsplassene og på 
varme dager er det ille for de som bor nærmest, det er nesten ikke til å være ute på terrassene.  Avfallsdunkene 
blir vasket jevnlig og sprøytes daglig når det er varmt med sterke midler.  Mye er prøvd, men dessverre uten å 
hjelpe stort.  

Vi oppfordrer alle på det sterkeste om å knytte og lukke restavfallet godt, bruk gjerne to poser.  Det er 
slurv med dette som er hovedårsaken til stanken.  Og det er jo ikke ille kun for de som bor nærmest, men alle 
sammen og ikke minst alle besøkende som må passere avfallsplassene.  Vi håper alle vil være med å ta ansvar 
og vise omtanke med avfallshåndteringen! 

Diverse 

 

Rehabilitering.  Her er det ingen ny informasjon siden forrige Info.skriv.  Prosjektet har gått sin gang og 
nå er det ferietid.  Det ble gitt ut mange skriv før utgangen av juni.  Vi nevner at all informasjon finnes på 
hjemmesiden vår også. 

 

Utskifting av anboringsklaver.  Fremdriften har vært litt raskere enn først antatt og kom halveis i tun 6 
før ferien.  Da gjenstår resten av tun 6, så tun 7 og til slutt tun 1 etter fellesferien. 

 

Gressklipper og kantklipper.  De som ønsker å stelle litt rundt husene får gjerne låne gressklipper og 
kantklipper (vi har kjøpt inn noen nye kantklippere).  Det er bare å henvende seg til vaktmester. (Før 
terrassene ble bygd hadde alle sin egen gressklipper og stelte rundt husene sine.) 

 

Vedlikehold av hus og terrasser.  Vi har forståelse for at de som kommer sist i køen under 
rehabiliteringen ønsker å ha det hyggelig utendørs, kanskje er malingen skallet av.  De som ønsker å male 
kan henvendelse til vaktmester Henry Lyng (92 63 45 65) for å få beis. Terrassene bør også vedlikeholdes.  

VI ØNSKER ALLE FORTSATT GOD SOMMER 
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Informasjon fra styret 
Styret: 48403257   Grendahussjef: 90588086   Vaktmester: 92634565 

 


