
 

 

Nyhetsbrev 
September 2022, nr 3 

 
Sommeren er over og vi håper dere alle har hatt det fint. Biblioteket er 

åpent igjen – vi håper mange vil benytte seg av dette, vi er heldig som har 
denne muligheten. Arbeider ute begynner å nærme seg slutten – vi gleder 

oss alle til det er helt ferdig, det har blitt så fint! 
 

  Høsten er her og vi pangstarter den med et koselig høstmarked søndag 
25.09. på grusbanen ved øvre skolebygg!  

Håper vi sees der. 
 

 
Telenor 

 
Mange har problemer med med leveransen og 
styret er i stadig dialog med Telenor for å finne 

årsaken til problemene.  
 I oktober skal styret ha møte med vår 

kundeansvarlig. 
Følg med på kolstadhaugen.no for 

oppdateringer i saken. 
 
 

Biblioteket  
Biblioteket er åpent på mandager og torsdager 

frem til 24.11.  
24. november har vi også pepperkakebaking i 

nr 45. Barna må komme med foreldre – 
påmelding kommer. Pepperkakene deles ut på 

julegrantenning. 
 

 

Høstmarked 
Søndag 25. september klokka 14-17 på grusbanen ved øvre bygg. 

 
Her blir det muligheter for å mingle med gode naboer, grille mat, spise 
vafler og popcorn, være med på bingo, quiz og skyte opp vannraketter, 
eller hvis du kunne tenkt deg og handle noe er det mulighet for å kjøpe 

både nytt og brukt. 
 

Vi stiller med griller - men grillmat må medbringes selv. 
Bingoark 20,- 

Vaffelplate 10,- 
Vi spanderer saft og kaffe 

 
Reaktor51, biblioteket og sosialkomiteen i Kolstadhaugen borettslag 

arrangerer dette sammen, og det er flere utstillere som skal ha stand. Vi 
trenger enda flere som vil delta - både som utstiller og frivillige til å 

hjelpe til. 
Send melding til enten Jeanett Rishaug eller Kathrine Langtind om du 

ønsker å stille ut/hjelpe til. 
Arrangementet er åpent for alle! 

Hjertelig velkommen! 
 

 



 

 

Oppbevaring i blokk 
 

I oppganger i blokk skal det ikke lagres utstyr som kan være til hinder for 
Posten, andre beboere eller brann- og redningspersonell. 

 
I enkelte oppganger har Posten sagt at de ikke leverer hvis det ikke ryddes 

opp. 
 

Vaktmester kan uten varsel rydde opp i slikt rot da det ikke er tillatt å 
oppbevare utstyr i oppgang. 

 
Lekeplasser 

Har du sett så fint vi har fått det ute?  
Flere av lekeplassene er nå helt ferdig. Ved nr 
9 har vi fått et nytt lekeapparat og utenfor nr 

25 har vi fått ny lekeplass med koselig 
sitteområde. Ved nr 41 har vi fått ny lekeplass 

med trampoliner som er svært populære. 
 
 

Rekkehus 
Gjerder og skillevegger er satt opp av snekker  

og skal ikke endres på.  
Om det er noe man ønsker å endre må man 

først kontakte styret. 
 

Høsten kom med fint vær, malefirma har 
derfor begynt å ta fatt på flikking og grunning. 

 
 

Lading 
 Vi har nå to nye ladestasjoner som er 

tilgjengelig for alle på den store parkeringa ved 
metalltrappa. Alle vises på hjemmesiden, der 

kan man se om de er ledig eller ikke. 
 

 
Pakkebokser 

Mange har kanskje allerede fått det med seg. 
Nå har vi pakkebokser fra både Posten og Post 

Nord i borettslaget! De står ved 
søppelcontainere ved nr 3 og 37. 

Med vennlig hilsen 
 

Kathrine H. Langtind 
Ole Martin R. Oldervik 
Gunn K. Tømmervold 

Lajla Sørensen 
Robert Aakerholm 

 

Vaktmester 
 

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 mere informasjon rundt hva sekkene kan inneholde. 
 

Vaktmester ser at det er en del tekstiler i sekkene som settes ut på 
onsdager. Har du tekstiler du ønsker å kvitte deg med kan du få 
egne poser beregnet for dette. Ved miljøstasjonene er det satt ut 

tøybokser som man kan levere tekstiler i. 
 

Alle som har garasjeplass oppfordres til å bruke denne. 
 

Lagring av moped, scooter o.l.: 
I garasje 3, innkjøring mellom nr. 51 og 53, har vi et område vi bruker 

til vinterlagring av beboernes moped/scooter/kjøretøy opp til 50 cc. 
Kjøretøyene kan lagres fra 1.oktober til 1.mai. 

Porten blir åpen fra kl 09.00 til 21.00. mandag 3. oktober. 
De som ikke har kjørt ut innen 1. mai blir kjørt ut av vaktmester. 

Her gjelder førstemann til mølla, alle får plass til det er fullt. 
De som får lagret kjøretøy her må registrere seg på lista som henger 
på veggen, og vaktmester organiserer med plassering slik at det blir 

plass til så mange som mulig. 
Lagring foregår for beboerens egen regning og risiko. Borettslaget er fri 
for ansvar for tyveri eller enhver annen form for skade som den måtte 

bli påført under vinterlagringen. 
Tilbudet er gratis, da det kun er ment som lagring, ikke parkering. 

Registreringsskjema må signeres av foresatte/myndig beboer. 
 

Kontortid: Onsdager klokka 10:00-11:00  
Du når oss på: 

telefon: 72581122, eller e-post: vaktmester@kolstadhaugen.no 
 

Med vennlig hilsen Per Morten & Ken Ove 

 


