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Radonmålinger i Uglevegen: ALT OK  
Vi har fått tilbake resultatene fra målingene av radonforekomst i leilighetene i Uglevegen. 
Høyeste måleverdi var på 59 Bq/m³, hvilket er langt under grensen som «Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet» (DSA) har satt for å måtte gjøre tiltak. Rapporten er lagt ut på 
www.ugleinfo.no under fane «Vedtekter og regler». 
Anbefalinger fra DSA: 
Tiltaksgrense på 100 Bq/m³  
DSA anbefaler at effektive radonreduserende tiltak iverksettes så snart som mulig for å senke 
radonnivåene hvis årsmiddelverdi i oppholdsrom er høyere enn 100 Bq/m³. Dersom målinger 
avdekker radonnivåer som ligger under tiltaksgrensen, men hvor det anses som mulig å oppnå 
en vesentlig reduksjon av nivåene gjennom gitte tiltak, bør slike tiltak iverksettes. 
Grenseverdi på 200 Bq/m³ 
Begrepet grenseverdi defineres som den grensen som DSA vurderer at alle oppholdsrom i alle 
bygninger bør tilfredsstille. Dersom radonmålinger avdekker årsmiddelverdier høyere enn 
grenseverdien, anbefales det tiltak, helt inntil radonkonsentrasjonene er så lave som praktisk 
mulig og under grenseverdien. 
 
Påminnelse epostaksept og grillfest etc 
Utsendelser av informasjon til beboere på epost vil spare både penger og tid. Dette er dog en 
helt frivillig ordning å bli med på og man kan melde seg av når som helst om det er ønskelig. 
For å kunne benytte epost til fellesutsendinger så er vi avhengige av aksept fra den enkelte. Vi 
har kun mottatt et begrenset antall med skjemaer i retur. Skjema, om man har forlagt det, 
finnes på www.ugleinfo.no under Vedtekter og regler; Elektronisk 
kommunikasjon_akseptdokument. 
Vi ber derfor at alle som ikke har svart fyller ut og returnerer senest søndag 15. mars. 
Hvis du ikke har tilgang til hjemmesidene våre så ta kontakt med et styremedlem for å få 
skjema. 
Vi ber også om svar på det egne skjemaet om man kan tenke seg å delta i eventuelle 
festligheter. 
 
Utbedring av veier, oppsett gatelys etc 
Styret i borettslaget hadde et møte med Kongsvinger Kommune (KK) 23. september i fjor hvor 
der ble tatt opp svært dårlig veistandard i Gaukvegen og Uglevegen, manglende belysning i 
vegene, mulighet for å etablerere et par parkeringsplasser på vår eiendom nederst i 
Uglevegen (krever omregulering) samt parkeringsforbud på de nye parkeringsplassene ved 
barnehagen (det kan fremdeles parkeres utenfor åpningstid på plassen rett utenfor 
barnehagehuset). 
Etter flere purringer på svar har vi nå mottatt svar på at veiutbedring forberedes og en skisse 
med planlagte lysstolper i Gaukvegen og Uglevegen. 
Vi venter dog på konkrete tidsplaner for dette. 
Øvrige spørsmål, som ble tatt opp i møtet, er så langt ikke besvart men er purret fra vår side. 
 
Lys utenfor garasjeportene 
 er skiftet med et vesentlig bedre lys enn tidligere og reduserer strømforbruk ned til kun 1/6 
av tidligere. 
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