
 

Da begynner vi å rydde vekk 
vinteren. Vi starter med fjerning av 
strøsand fra gaten i løpet av 
førstkommende mandag. Så blir det 
Generalforsamling 8.de April, før det 
er tid for den årlige dugnaden. 

 
Fjerning av strøsand: 
Dem begynner Mandag 1 April med å koste 
gatene og parkeringsplassene 
Det blir generelt parkerings forbud langs alle  
veiene i disse dagene. 
 

Mandag 1 April 
Vennligst unngå å parkere på 
parkeringsplassene i Bjørnefaret og langs den 
øvre garasjerekken i Bjørnefaret 
fra kl. 08.00-16.00.  
 

Tirsdag 2 April 
Vennligst unngå å parkere ved garasjene i 
Harestien / Rådyrstien samt ved nedre 
garasjerekke i Bjørnefaret  
fra kl. 08.00-16.00.  
 

Ønsker dere å låne koster, raker eller 
trillebår, så ta kontakt på 45441744 

 
Søppelsortering: 
Vi håper at alle tar mer ansvar. Tidvis er det 
overfylte dunker, som skyldes dårlig 
sortering. Søppelplassene er ikke et deponi 
som noen later til å tro. Vi ber alle om å ta 
ansvar for at det er ryddig og pent også ved 
søppelplassene. 

 
Garasjedører: 
Ta kontakt med styret hvis døren oppleves 
problematisk eller den lager mye lyd.. 

 
Canal Digital: 
Vi har fått beskjed fra Canal Digital at dem 
ønsker å levere oss dem nye T-Wee boksene 
som vi har ventet på.  

Styret valgte å utsette denne utbyttingen til 
etter påske. Vi ønsket ikke at noen skulle sitte 
uten data eller Tv signaler i hele påsken hvis 
noe teknisk skulle svikte. 
 

Det blir da besøk av montører i uke 17. 
 

Tirsdag 23 April 
Bjørnefaret fra hus nr.: 1 tom 10 
 

Onsdag 24 April 
Bjørnefaret fra hus nr.: 11 tom 18 
 

Torsdag 25 April 
Bjørnefaret fra hus nr.: 20 tom 26 
Harestien fra hus nr.: 1 tom 13 
 

Fredag 26 April 
Harestien fra hus nr.: 14 tom 19 
Samt Rådyrstien 
 

Dem regner med å benytte ca 20-40 min pr 
husstand, fordelt på 3 montører 
 

Passer det ikke? 
- Det var noe mulighet for at montørene 
kunne jobbe enkelte av dagene litt utover 
kvelden. Kom gjerne med tilbakemelding på 
epost til styret eller 45441744. 
 

- Er du hjemme alle dagene på dagtid, så kan 
det være at vi kan fylle opp ledig tid, gi oss 
gjerne beskjed hvis det passer uansett å 
komme i en epost til styret eller 45441744. 
 

Vi i styret ønsker dere 

alle en God Påske 

Kjell-Arne Bastiansen 
Styreleder 
 

Pssssst…. 
De nye fjellvettreglene fra Røde Kors og Den Norske 
Turistforening (DNT) 
- Planlegg turen og meld fra hvor du går 
- Tilpass turen etter evne og forhold 
- Ta hensyn til vær- og skredvarsel 
- Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer 
- Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre 
- Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is 
- Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er 
- Vend i tide, det er ingen skam å snu 
- Spar på kreftene og søk ly om nødvendig 
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