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Rundskriv nr. 3/2007 fra Styret 
 
Styret er meget imponert over fremmøte på dugnaden. Det virker som om folk vil ha det trivelig 
og pent rundt seg. Har også fått tilbakemelding fra mange som beklaget at de ikke kunne 
komme på dugnaden. Det meste av det som var planlagt, ble utført. At det ikke ble oljing av 
plattene i 6. etg, får været ta skylden for. Olje og utstyr er innkjøpt og står i vaktmesterboden, i 
påvente av bedre vær. 

- Takk til alle som gjorde en innsats rundt omkring. 
- Takk til vaffelstekerne. 
- Takk til de som bakte, både vannbakkelse og annet bakst. 

En episode som illustrerer innsatsen i Sameiet; tenker på vedkommende som møtte opp med 
gåstolen sin og oljet rundbordet ved dissestativet. Imponerende. 
 
Vi benytter også anledningen til å gi Ole og Tormod en stor takk for opprydningen i 
vaktmesterboden. De har gjennomført en total opprydning og hengt opp kroker til oppbevaring 
av koster, raker og lignende. Reol er også innkjøpt og montert. Håper alle kan bidra til å holde 
det ryddig og oversiktlig i vaktmesterboden. Vi vil minne om at alt utstyr som brukes/lånes 
derfra leveres tilbake så snart dere er ferdig med dette.  

- Det er innkjøpt flere trillebårer. Disse står i el-rommet i garasjen. (dør til høyre for 
døren inn til heisrommet) 

- Det er innkjøpt en elektrisk bormaskin. Denne ligger i vaktmesterboden. Egner seg 
ypperlig til murboring i tak og vegger inne i leilighetene, da denne har avsug slik at det 
ikke blir murstøv under boringen. Denne kan også brukes til meisling.  
LEGGES PÅ PLASS ETTER BRUK. 

- Det er innkjøpt en 4 hjuls trille til fri benyttelse. Denne står på av- og pålessingsplassen 
i garasjen. SETTES PÅ PLASS ETTER BRUK. 

- Har noen et tips om hvor vi får kjøpt 1 stk. handlevogn? Dette etter ønske fra 
beboermøtet. 

 
Det ble på beboermøtet ytret ønske om en oversikt over styremedlemmenes tilgjengelighet i 
sommer. Styret har diskutert dette og kommet frem til at vi alle er tilgjengelig på mobil. Vi har 
ikke prøvd å tilpasse våre ferier, da det er tilpassninger på våre respektive jobber som styrer 
dette og ikke våre verv i Sameiet. Se oppslag over tlfnr. på oppslagstavlen i foajeen.  
 
Husk utfylling av kartleggingen som er sendt ut. 
 
Styret vil ønske alle i Sameiet en riktig GOD SOMMER. 
 
Mvh 
Styret. 


