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Endelig er det slutt på restriksjoner og de fleste av oss kan nå ta tilbake
hverdagen slik den var før korona! Biblioteket og Reaktor51 er klare for å
ta imot folk 😊
Spyling hos alle og refusjon for slukbytte har gitt gode resultater.
Har du lyst til å bli bedre med kjent med flere naboer? Delta i
sosialkomiteen eller i det å holde biblioteket åpent.

Storm
I starten av det nye året var det noen dager
med storm. Dette gikk hardt utover skogen ut
mot veien ved nr 33/35. 6 trær falt og noen til
må tas ned. Heldigvis var det ingen av trærne
som traff folk eller biler.

Spyling
Vi ser nå tydelig effekten av å ha spylt i alle
andeler i form av redusert antall
forsikringssaker!

Istapper
De som bor i 4. etasje bør jevnlig kakke ned
istapper når det ikke er noen i nærheten som
kan skades. Vaktmester holder også øye med
det.

Brannsikkerhet
Den siste tida har det vært litt fokus på brannsikkerhet. Flere
beboere har tatt kontakt vedrørende temaet.
I desember fikk alle andeler utdelt ett batteri til røykvarsler – vi
håper dere skiftet i alle røykvarslere da!
Det er også lurt at hver familie avtaler hvor de skal møtes hvis
uhellet skulle oppstå.
Nødnummer ved brann: 110

Praktisk informasjon
En periode fremover har vaktmester hjelp av en ung mann som heter
Jonas. Han er her på arbeidspraksis.
Ta godt imot han!
Vi ser at pakkeboksene fra Posten er flittig i bruk, om ikke lenge
kommer det også bokser fra PostNord.

Reaktor 51 og biblioteket
I biblioteket har det i lang tid vært kubekvelder med Lars Johan Folde, 5.
mars arrangeres Flatåsen Open på Flatåsen skole. Hit kommer det mange
som har lært å løse kuben i biblioteket – vi heier på dem!
Reaktor 51 har på torsdager åpent for alle, fra 18:00-20:00 for barn mens
fra 20:00 har de Maker Cafe. Da kan man stikke innom for en kopp kaffe
og en titt. Om du vil følge med på hva som foregår her kan du gå inn på
Reaktor51.no

Valgkomite
Har du ønske om å bli med i styret som vara
eller styremedlem?
I valgkomiteen sitter:
Ole Leonard Engelsen
Petter Heitmann
Nina Elisabeth Valstrand

Det står en del søppel inntil containere. Fint om alle gjør sitt for å
bidra til at dette havner oppi containeren istedet for å bli spredd på
bakken.

Styret

Når det snør mye – flytt bilen slik at vi får brøytet skikkelig på
parkeringsplassene.

Styrekontoret er åpent første mandag hver
måned klokka 17:30-18:30, deretter avholdes
styremøte.
Styreleder har kontordag på torsdager.
Skulle det være behov for kontakt utenom
kontortid er det bare å ta kontakt på e-post
eller telefon så finner vi ei tid som passer.

Minner om at alle nå skal bruke BLANKE søppelsekker når vi setter
ut avfall første onsdag hver måned. Gå inn på renholdsverket sine
sider for mer informasjon rundt hva sekkene kan inneholde.

Biblioteket

Kontortid: onsdager 10:00-11:00
Arbeidstid: 07:00-15:00
Vaktmester nås på vaktmester@kolstadhaugen.no eller 72581122

Biblioteket holdes åpent av beboere på frivillig
basis. Vi ønsker oss flere som vil delta i dette
slik at rommet brukes mest mulig. Her har det
vært avholdt kubekvelder, strikkekvelder og
spillkvelder, det er en fin plass å møtes og bli
kjent med naboene.
Har du tanker om hva rommet kan brukes til?
Kom gjerne med forslag!
Ta kontakt med styret, eller en av de som er
der når det er åpent om du kunne tenke deg å
delta i å holde rommet åpent.

Sosialkomite
Vi ønsker oss gjerne flere som ønsker å være
med i sosialkomiteen også. Ta kontakt med
styret om du kunne tenke deg å bidra til et
godt bomiljø for alle som bor i Kolstadhaugen
borettslag.

Vaktmester

Sier du fra kan vi hjelpe deg - snakker du med naboen vet vi ikke
om det.

Vennlig hilsen
Kan Ove og Per Morten

Vennlig hilsen styret
Kathrine H. Langtind
Ole Martin R. Oldervik
Gunn Kristin Tømmervold
Ann Kristin Gjermstad
Odd Erik Stenhaug

