
 

 

Nyhetsbrev 
Juli 2020, nr 3 

 

Sommeren er på hell, og rekkehusene har begynt å få nye, flotte farger! 
Biblioteket og Reaktor 51 har kommet godt i gang, her er det mye som 

foregår for både liten og stor! 

Styret og vaktmesterne har fortsatt mye å henge i med, det blir nok en 
travel høst også. 

 

Med ønske om en fortsatt god sommer! 

 
Maling 

 

Malearbeidet er godt i gang. For oppdatert 
informasjon om dette og tilhørende arbeid 

bruk hjemmesiden. Du finner det under 
Informasjon, vedlikehold og deretter ”maling 

av rekkehus2020/20221”. 
 

Garasjenedgangene kles med bordkledning, og 

males i samme farge som rekkehusene de står 
ved. 

 
Boddører skiftes ut. Det blir hvite dører. 

 

Vi pusser opp tun utenfor 25 og 41. 
Tømmerkassene skal fjernes. Det utvides med 

plen slik det er merket opp på asfalt. 
Det er sannsynlig at trær ikke kan reddes, men 

disse erstattes av nye. Entreprenøren er 
fagpersonog er den som avgjør om de kan 

reddes eller ikke. 

 
*** 

 

Bygging 
 

Ved bobilparkeringa (utenfor nr 37) er vi i 

ferd med å sette opp en utstyrsgarasje til 
vaktmesterne.  

Samtidig blir det ordnet mulighet for strøm 
til bobilene. Her blir det egen måler, og 

man betaler for det man bruker.  

 
Det blir også satt opp to ladestasjoner på 

parkeringsplassen her. Det blir samme 
type ladere som vi har inne i garasjen. Her 

betaler man også for eget forbruk. 

 

*** 

Vennlig hilsen styret 
  

Kathrine H. Langtind 
Øyvind Tøndevold 

Ove Mevatne 
Ann Kristin Gjermstad 

Gunn Kristin Tømmervold 

 

 

 

Loppemarked 
 

Torsdag 30.06. klokka 16.00-18.00 blir det loppemarked på 

båtlekeplassen.  
 

Beboere stiller opp med ting de ønsker å selge, og borettslaget stiller 
med kaffe og saft. 

 
Blir det suksess gjentar vi det utpå høsten også, følg med på 

hjemmesiden og Facebook. 

 

Vi oppfordrer til å holde avstand og bruke antibak 😊 

 

 
 

Biblioteket 
 

Biblioteket har fått økonomisk støtte til å arrangere aktiviteter for barn!  
 

Vi har brukt noe av midlene på å kjøpe inn spill slik at vi kan arrangere 
spillkvelder. Vi skal også ha bingo, både for barn og voksne. Følg med 

på hjemmesiden og på Facebook for nærmere informasjon rundt dette.  

 
Biblioteket er åpent hver onsdag og torsdag 18-20. 

På onsdager er det kubekvelder, da kan man lære seg å løse Rubix 
kube. 

 
For ytterligere åpning følg med på hjemmesiden. 

 

Reaktor 51 er også åpent på torsdager, klokka 18-21. 
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