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VIKTIG: FREMDRIFT OG RYDDING RUNDT HUS FØR TAKLEGGER OG MALER SETTER I GANG 
HOS DEG: 
Takleggere tar ned stillas denne uken og setter ikke opp nytt før 18. mai. Det blir da 
Gaukvegen 18 – 24.  
HUSK: Markiser må være helt inne. Det må være ryddet på veranda så alt står innenfor tak 
inntil vinduer og på baksiden må alt på terrasse være ryddet bort fra terrassen. 
 
Malere planlegger å begynne å male Uglevegen 1 – 7 på 18. mai, om været holder seg greit. 
Antatt tid på dette bygget 1 – 2 uker. 
HUSK: alt som står inntil trevegger må stå godt ut fra vegg og elementer montert på vegg er 
skrudd ned. 
 

ALLE MÅ FØLGE MED PÅ FREMDRIFT I NÆRLIGGENDE REKKEHUS OG VÆRE 
KLARE NÅR DE SKAL BEGYNNE PÅ DITT. 
 
NYTT STYRE I BORETTSLAGET: 
Etter generalforsamlingen 6. mai er følgende faste representanter i styret. 

- Per Andresen, styreleder, Gaukvegen 40 
- Anita Fladmo Larsen, sekretær, Gaukvegen 17 
- Vigdis Westheim, Gaukvegen 25 
- Alf-Tore Pedersen, Gaukvegen 11 

Kontaktinformasjon finnes på www.uglevegen.no . Nestleder velges av styret i første møte. 
En stor takk til Gunn og Sigmund for deres innsats i tidligere styre. 
 
GJENOPPRETTING AV HEKKER OG GJERDER ETTER FJORÅRETS VEIOPPGRADERING: 
Tilbakestilling av gjerder og hekker vil bli foretatt ut over vår/sommer. Det er formålstjenlig å 
vente til takrehabilitering er ferdigstilt grunnet bl.a. stillasene. De som er påvirket av fjernet 
hekk og gjerde vil få eget skjema å fylle ut vedrørende hva som ønskes gjenopprettet. 
 
SØPPELKONTAINERE: 
Alt avfall SKAL i kontainerne! Avfall som ikke går i kontainerne må enten legges i sekk fra GIR 
for ekstraavfall eller leveres til GIR gjenvinningsstasjon. Se borettslagsmappen på papir i din 
leilighet eller på våre hjemmesider. 
Avfall som sette på ved av kontainerne blir IKKE tatt med. Så langt har noen fra styret ryddet 
opp, men det kan ikke forventes videre. 
Eksempler på gjensatt avfall som GIR ikke tar med: 
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