
Jula står for døra, 
med alt hva det 
innebærer av gleder 
og utfordringer.

HØYTID Vi går mot en spesiell og 
uvanlig jul, men de !este av oss skal 
forhåpentlig være sammen med dem vi 
står nærmest, spise god mat, slappe av 
og kose oss "– og gi og motta gaver. 
  Det siste fører også noen utfordring-
er med seg. For hvor skal julepapiret 
legges når utpakkingen er over?

RESTAVFALL"Papirmengden er stor til 
vanlig, og den blir ekstra stor når jula 
kommer."Derfor er det viktig å huske at 
julepapir ikke skal i papircontaineren, 
men i restavfallet. 
  Grunnen til dette er at julepapir som 
regel er glanset og derfor ikke lar seg 
resirkulere. 
  Husk at heller ikke pakkebånd skal i 
papiravfallet.
  

FUN FACT"Ved å resirkulere papir 
sparer vi 40-50 prosent av energien som 
ville gått med om vi skulle hugget trær 
og laget helt nytt papir. 5 millioner trær 
spares årlig på denne måten. Men – 
julepapiret bidrar altså ikke.

Hvor skal du kaste julepapiret?
DAGEN DERPÅ: 
Husk at jule-
papiret ikke skal 
kastes i papir-
containeren.

God Jul
& Godt  
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Hva har en lokfører og en ligningssjef 
felles? Det #nner du ut om du fortsetter 
å lese.
  Steinar Vold (66) er vårt fast ansatte 
vaktmester. Du ser ham o$est i sving i 
sommerhalvåret, men han jobber jevnt 
og trutt ellers også, og o$e når du ikke 
ser det. 
  Når det blir ekstra mye å gjøre, særlig når 
snøen har smeltet om våren, henter han 
gjerne inn Erling Devig (69) som er vakt-
mesterassistent og som hyres for et halvår 
om gangen. Sammen sørger de for at det 
meste fungerer i hverdagen rundt oss.
  
Lokfører og ligningssjef
Steinar vet hva som skal til for at ting 
skal gå på skinner. Han har 34 år bak seg 
i NSB og for Flytoget, det meste av tida 
var lokfører. Han har også vært både 
vaktmester og jobbet som landbruksme-
kaniker, så han vet en del om hvordan 
saker og ting er skrudd sammen og skal 
håndteres for å fungere. 
  – Steinar er praktikeren, jeg er bare 
læregutt og håndtlanger, sier Erling med 
et smil.
  Vi tre%er de to i styreboden, og Erling 
må nok innrømme at han er litt praktisk 
anlagt selv også, selv om han har tilbragt 
store deler av yrkeslivet sitt på kontor. 
Erling, som også er sekretær i styret, har 
bakgrunn fra Skatteetaten. Der jobbet 
han i hele 46 år, mange av dem som lig-
ningssjef i Hallingdal. 
  Nå har han ski$et ut millionkolonner i 
ligningsvesenets oversikter med motorsag 
og trillebår, og det trives han godt med. 
  – Ingen av dere er unggutter. Skulle dere 

ikke ha lagt inn årene og nydt pensjonist-
tilværelsen i ro og mak?
  – Jo, men det var !ere som lurte på hva 
jeg skulle drive med da jeg gikk av. Da 
svarte jeg at hvis jeg ble tilbudt å bli vakt-
mester i borettslaget, ville jeg bli det. Det 
gikk et halvt år, og så var det akkurat det 
jeg #kk spørsmål om, sier Steinar som nå 
har vært nabolagets handyman i over to 
år. Han trives dårlig med lediggang, men 
trodde ikke det skulle bli fullt så mye å ta 
tak i som det er blitt.
  – Da jeg slo til på dette, viste det seg at 
det ble mye mer arbeid enn jeg trodde. 
Noen uker har jeg full arbeidsuke, andre 
uker jobber jeg under 50 prosent. Som 
regel jobber jeg mellom to og seks timer 
hver dag, men på vinteren er det betyde-
lig mindre å gjøre. Da blir det mer stille, 
sier han. 
  – Hva er best med å være vaktmester i 
borettslaget?
  – Det er å være aktiv. Det er bra å slippe 
å sitte stille, sier Steinar, og Erling er helt 
enig: 
  – For min del er det veldig greit å ha 
dette å holde på med, sier han. 
  – Ellers er det jo veldig !eksibelt. Jeg 
kan stort sett bestemme selv hvor mye jeg 
skal jobbe en dag, sier Steinar. 

Plenklipping og søppel
– Hva gjør dere egentlig som vaktmestere?
  – Om sommeren går det mye i plen-
klipping. Det er ganske store arealer der 
gresset skal slås, som på lekeplassene, og 
så er det mye kantklipping langs veiene i 
feltet her. Vi må også holde vegetasjonen 
nede ved å felle trær og buskas. Vi tar 

ikke de svære trærne, men småtrær som 
kommer over en viss størrelse, tar vi slik 
at det ikke gror igjen, sier Steinar. 
  Sommerstid har veteranene også hatt 
noe snekring og malingsarbeid, for 
eksempel utbedring av trapper eller 
maling av hus som beboere ikke selv har 
kunnet utføre. Om vinteren går det mest 
i snømåking slik at det alltid er åpen 
adgang til postkasser og søppelrom. 
  – Hva liker dere minst med jobben?
  – Det er arbeidet med søpla. Folk er 
ikke alltid !inke til å sortere, sier Steinar 
som nesten daglig må klyve opp i papir-
containerne og tråkke sammen papp-
esker som tar masse plass når de ikke tas 
fra hverandre. 
  – Jeg jobber mye med å komprimere 
papp, sier han. 
  Dessuten er det en god del søppel som 
havner i feil container. 
  – Det går litt i hytt i pine, sukker Steinar 
og byr på et par skrekkeksempler: En gang 
hadde noen kasta ei dør. En annen gang lå 
det en svær jerngryte i restavfallet.

Veteraner 
på vakt

PORTRETTET

To iherdige karer bidrar sterkt til å holde det 
pent og ryddig i borettslaget. Steinar og 
Erling trives med oppgavene sine, men hvis 
flere beboere hjalp mer til fra sin kant, 
hadde byrden blitt lettere for vaktmestrene. 

TRAVLE: Erling (69) og 
Steinar (66) hviler ikke på 
sine laurbær, men hadde vi 
alle vært flinkere til å sorte-
re søppel og kjøre store ting 
til Lindum selv, hadde de 
spart mye tid, og boretts-
laget hadde spart mye pen-
ger. FOTO: STEIN GUDVANGEN



  – Dette er store og tunge ting som man må 
kjøre til Lindum med selv. Vi bruker !ere 
timer i uka på å holde nogen lunde i orden 
i søppelrommene. Folk burde greie å ta fra 
hverandre pappesker selv. Ellers er det en god 
del hageavfall som bare hensettes. Poser med 
gress har ikke noe i søpla å gjøre. Det har ikke 
avfall fra juletrær heller. Greiner fra trær skal 
ikke i matavfallet, sier han.
  – Men er det så farlig?
  – Ja, for vi må kjøre så mye til Lindum, og 
det koster penger for oss alle at vi må ta oss 
av så mye søppel som hver enkelt skulle ha 
kjørt til Lindum selv. Kostnadene gjør faktisk 
at det blir vanskeligere å holde husleia nede, 
sier Steinar som er den som o$est tar bilturen 
med hengeren full til Lindum. 
  Han har en oppfordring til alle:
  – Vi kan faktisk få stra% hvis det ligger noe i 
søppeldunkene som er sortert feil. Så er du i 
tvil, kan du heller spørre oss! sier han.
Ansvar helt til veien
– Er det noe annet vi bør skjerpe oss på?
  – Det virker som en del tror at deres ansvar 
for å holde det rent og ryddig rundt huset, 

slutter på innsida av hekken eller gjerdet. 
Men man har ansvar helt ut til veien. Gress 
og hekker skal klippes slik at sikten er god for 
dem som ferdes på veien. Når alle gjør denne 
jobben, blir det også mindre kostnader for 
alle i borettslaget. Akkurat her er det mange 
som kan gjøre en bedre jobb, sier vaktmester 
Steinar Vold som legger til at han vet at det 
er noen som ikke er i stand til å utføre slikt 
arbeid av ulike årsaker. 
  – Men det går det #nt an å be noen om hjelp 
eller å leie inn noen som kan gjøre jobben, 
sier han.  
Fornøyd 
Både Steinar og Erling kommer o$e i prat 
med folk når de er ute, og folk er fornøyd.
  – Jeg tror aldri det har vært så #nt i boretts-
laget som det er nå, og det sier de vi snakker 
med også, rapporterer Erling og legger vekt 
på at det ser pent ut i hele borettslaget. En dag 
kan det kommer til å lønne seg:
  – Vi skal jo kanskje alle selge huset før eller 
senere. Da hjelper det at det ser nogen lunde 
#nt og velstelt ut rundt omkring, sier han. 

VED
NØD

BRANN: 110
POLITI: 112

AMBULANSE: 113

Vil du ha 
kontakt 
med styret?  
l På neste side finner du 
navn og bilde til alle i styret 
samt de som sitter i valgko-
miteen.

l Flott om du slår av en prat 
når vi treffes ute – både når 
noe er bra og noe ikke er det. 
Vi i styret vil stå til tjeneste så 
godt vi kan.

l Er det saker du ønsker å 
ta opp mer formelt, er det fint 
om du melder fra skriftlig via 
e-post:

styretssbrl@gmail.com 

l Hvis du vil ringe, ber vi deg 
bruke styreleders telefon- 
nummer.

Styreleder Øystein Lono: 
414 79 092

Telefontid for styret: 
Torsdager 16:00-21:00

Postkassa
Ikke fortrolig med 
e-post? Da har du også en 
annen mulighet. Styret har 
sin egen postkasse i Ilder-
stien hvor du kan legge brev 
og beskjeder. Kassa sjekkes 
ukentlig.

To viktige 
telefonnumre
Vaktmester Steinar Vold: 
907 44 069

Vaktmesterassistent Erling 
Devig: 979 77 582

PRODUKSJON AV SKJELSBLEKKA: 
Stein Gudvangen

HENVENDELSER: skjelsblekka@gmail.com

TRYKK: Teko Print & Kopi AS, Drammen



ERLING DEVIG 
(69)
l Sekretær
l Bor i Mårstien 53
l Telefon: 979 77 582

ANN KARIN 
BJØRNSTAD (40)
l Nestleder i styret
l Bor i Minkstien 19
l Telefon: 901 24 463

ØYSTEIN LONO 
(42)
l Styreleder
l Bor i Minkstien 9
l Telefon: 414 79 092

ARNE OPPE-
GAARD 
BERRE ( )
l Styremedlem
l Bor: Ilderstien 19

JORUNN 
ANVEDSEN (47) 
l 2. varamedlem
l Bor i Ilderstien 14
l Telefon: 920 41 088

ARNE OPPEGAARD 
BERRE (34)
l Styremedlem
l Bor i Ilderstien 19
l Telefon: 902 26 562

JAN ARILD 
ANDORSEN (50)
l Styremedlem
l Bor i Ilderstien 26
l Telefon: 971 47 045

STEIN 
GUDVANGEN (61)
l 1. varamedlem
l Bor i Minkstien 21
l Telefon: 400 27 228

KRISTINA 
MARKUSSEN (50)
l Medlem av valg-   
komiteen
l Bor i Røyskattfaret 27
l Telefon: 970 35 290

NIKLAS BREIVIK 
l Medlem av valg-   
komiteen
l Bor i Mårstien 75
l Telefon: 970 35 290

MORTEN NILSEN 
(48)
l Leder av valgkomi-
teen
l Bor i Minkstien 17
l Telefon: 951 46 940

VALGKOMITEEN u

STYRET u

PASS PÅ! 
Vi går inn i en høysesong for 
branner. Så vær forsiktig med 
åpen ild i jula! GOD HØYTID!

Informasjonsark
VIKTIG! I forrige Skjelsblekka 

lå det et skjema for utfylling av 

kontaktinformasjon. 

l Vi ber igjen alle om å fylle ut 
dette for hånd og levere det i 
styrets postkasse. 

l Denne informasjonen tren-
ger styret for lettere å kunne 
ta kontakt på tekstmelding 
eller via e-post hvis vi trenger 
å informere raskt om ting som 
skjer. Det kan for eksempel 
gjelde lekkasjer, brann eller 
andre alvorlige hendelser. 

l Vi trenger også å få oversikt 
over hvem som benytter hver 
enkelt garasje hvis det for ek-
sempel skulle brenne i en bil.

Undersøkelsesplikt
VIKTIG! Har du planer om å byg-

ge noe eller gjøre en annen større 

endring på eller ved boligen? 

l Styret minner om at du i 
så fall må kontakte styret og 
undersøke om du kan gjennom-
føre prosjektet.
 
l – Vi andelshavere har under-
søkelses- og søknadsplikt på 
slike prosjekter, sier styreleder 
Øystein Lono som ber alle om 
å benytte styremailen i slike 
saker: styretssbrl@gmail.com

  
l Han minner også om at alle 
har plikt til å melde fra dersom 
de oppdager en skade eller noe 
som kan bli føre til skade på 
egen boenhet. 

Her kan du 
«parkere» 
juletreet
En dag er jula over, pynten skal 

pakkes ned og treet fraktes vekk. Da 

håper vi du benytter deg av vårt tilbud for å bli kvitt treet.

l På nyåret kan trær som vanlig legges i skråninga 
ned mot parkeringsplassen i Ekornveien, på oppsi-
da av «rundkjøringa».  
l Der kan velbrukte juletrær plasseres fra 10. janu-
ar. Siste dag for levering er 20. januar


