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Drenering Uglevegen  2-8. 
Lia maskin er godt i gang med graving og drenering i Uglevegen 10-16 og nærmer seg slutten. 
De starter opp graving i Uglevegen 2-8, mandag 8.februar. Anleggsperiode er anslått til å bli 
ca. 3 uker.  

Resultat av avstemming for fargevalg på husene: 
Det ble før jul delt ut stemmesedler til beboerne i Uglevegen borettslag hvor man skulle 
stemme for hvilke farge man likte best. Ved bruk av vekttall 1 for minst likt , 2 for middels likt 
og 3 for den fargen man likte best.  
Stemmene er talt opp og resultatet er som følger: 

Gaukvegen 1-39 fargekode – 10254 (mørkeste fargen i paletten) 

Gaukvegen 2-40 fargekode – 1283   (mellomste fargen i Paletten) 

Uglevegen 1-7   fargekode -  10254  (mørkest fargen i paletten) 

Uglevegen 2-16 fargekode -  1283    (mellomste fargen i paletten) 

Garasjeanlegg får begge farger fordelt på følgende måte: rekkene nærmest Gaukvegen får 
fargekode 1283, rekken i midten får fargekode 10254 og nedre rekke får fargekode 1283. 

Bytting av låser i verandadør: 
Bestillingene fra de som ønsker og bytte ut lås i verandadør er registrert, og blir kontaktet av 
Certego fortløpende.  

Nabohjelp i borettslaget: 
Borettslaget har valgt å ikke ha betalt vaktmester. Ved egen innsats der det er mulig og lovlig, 
sparer vi mye penger. Styret sendte ut en forespørsel til beboerne før jul med spørsmål om 
hvem som kunne tenke seg, og har mulighet til å hjelpe til ved behov. Det har vært et kjempe 
engasjement og mange ønsker å hjelpe til. Det følger en oversikt over oppgaver hvor 
beboerne kan bidra. Som styret skrev i registreringsskjema, er det ikke snakk om utidig 
utnyttelse av noen, men en utstrakt hånd om det trengs. Utover det er det opptil hver enkelt 
hva man avtaler. 
For bidrag og hjelp i fellesområder vil det ikke bli utbetalt noen godtgjørelse.  

Styret takker for et strålende engasjement! 

Listen over hvem som kan hjelpe med hva distribueres på papir i postkassene samt finnes på 
borettslagets hjemmeside www.uglevegen.no under fanen vedtekter, regler og dokumenter. 

Hilsen styret 

http://www.uglevegen.no/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           
 
 
 
 


