April 2020
Det våres i gata vår ….
Det ser ut til at vår vanlige vårdugnad må utsettes pga corona smitte situasjonen.
Styret har derfor lagt til rette for at dem som ønsker å bidra på egenhånd kan hente trillebår, river
og spader nede i garasjen. ( jeg ser at noen allerede har begynt, Takk
)
Det er satt opp en nøkkelboks ved enden på den øverste garasjerekken i Bjørnefaret
Kontakt meg på 45 44 17 44 hvis det kribler i fingrene etter å få vekk løv og grus i gatene og
fellesområder forøvrig, så får du koden slik at du kommer inn. ( Håper dere henger utstyret
tilbake etter bruk

) Vi trenger for øvrig også hjelp med å male lekestativene i Bjørnefaret

Fasadevedlikehold, tilrettelegging og oppstart
Vi har allerede varslet at det er seksjonseiers
plikt til å rydde husveggene for gjenstander og
tilrettelegge slik at arbeidslaget ikke blir
forhindret. Det skal være fri adgang til å
komme seg rundt bygget på alle sider.
Man skal for eksempel ikke behøve å klatre
over gjerder eller brøyte seg løype gjennom
tuja hekker. Jeg har hatt en runde med snekker
og en runde med maler og ser at det er store
variasjoner på hvordan hver enkelt av dere har
det bak i hagene. Skal her prøve å forklare litt
mer inngående hva dette betyr og
tidsperioden det er snakk om.

Tirsdag 14. april starter vi
opp med fasade vask.
( IKKE Bjørnefaret. Ny beskjed kommer når vi
nærmer oss oppstart her, men planlegg gjerne
tilretteleggingen allerede nå)

I første omgang blir det alle 1. egt boliger
Dette er for å slippe større arbeidslag nå i disse
smittetider. Maling starter så fort veggen er tør
etter vasken. (Værforbehold)
Vi starter med Rådyrstien og Harestien.
Før vask
-Rydd vekk det som ikke tåler vann og annet
som står i veien for å få jobben utført.
-Klatreplanter og annen pynt/ blomsterkasser
ol. på og oppetter husvegger må fjernes eller
legges ned.
Etter at vask er gjennomført
-Dekke til gjenstander som blir hengende på
veggen for å unngå malingsflekker.
-Løse gjenstander langs veggene må fjernes.
-Maler dekker selv til gulv på områdene dem
til enhver tid jobber.

Tilrettelegging
Har du et gjerde: må du enten skru av noen
bord eller sette inn en port med åpning på
minst 60 cm.
Har du tujahekk: må du fjerne et par trær, slik
at åpning blir 60 cm
Det er yttervegger som skal males, så alt av
pynt og blomsterkasser ol. må skrus ned fra
veggen.
Har du en stor plante/espalier osv, vil malere
male utenom dette. Kontakt styret så får du
maling spann og kost til å ta bak denne selv,
ved en senere anledning
Alle løse gjenstander må som sagt fjernes slik
at det ikke står i veien for stillasene.
- 2 m klaring ut fra husvegg med 1 egt.
- 2.5m klaring ut fra husvegg med 2 egt.
Vi trenger å vite hvem som har mulighet til å
gi tilgang til vannkran ute og strøm (10A). Fint
om dere ringer/sender sms til 45 44 17 44
Vi er 105 boligeiere, det er veldig tidkrevende
å skulle tilrettelegge for en og en. Ring meg
gjerne hvis det er informasjon som mangler
eller du er i tvil om hva som gjelder for deg..

Kjell-Arne Bastiansen
Styreleder

