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Bilister som står for hardt 
på, er blitt et problem i 
borettslaget, særlig i Ekorn-
veien. – Her er det noen 
som trenger å gå i seg selv, 
mener styrelederen.
Styret har fått !ere meldinger om biler som holder 
altfor stor fart i borettslaget. Noen biler kommer 
utenfra, men det er også beboere som på denne 
måten gjør nabolaget til et utrygt sted for myke tra"-
kanter. 

– Senk farten!
Dette må det tas tak i, mener styreleder Øystein Lono 
som kommer med følgende sterke oppfordring:
  – Husk å vise hensyn i tra"kken! Vi har !ere skilt i 
borettslaget hvor det står at vi skal holde gangfart når 

vi kjører, og gangfart er 5 kilometer i timen, sier han.

Elsparkesykler
Han forteller at det også er kommet klager på syklister 
– særlig de som bruker elsparkesykler – som holder 
svært høy fart på feltet.
  I den bratte bakken mellom Ekornveien og Mårstien 
er det syklister som o#e kommer i høy hastighet, og 
noen bremser knapt ned i bunnen av bakken hvor det 
er dårlig oversikt. 
  – Det er bare !aks at det ikke skjer en ulykke, skriver 
en beboer i en e-post til styret.
  Styreleder Lono viser til de nye reglene som kom fra 
Samferdselsdepartementet i mai. Der står det at «...
fotgjengere har prioritet på fortau...» og at det er «...
øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på 
gangvei...» 
  Styret ser nå på om det kan iverksettes fartsdempende 
tiltak i denne bakken og i borettslaget forøvrig i tråd 
med gjeldende reguleringsplan. 

Hvor fort kjører du?



Hver eneste uke står han i søppelrommene og tråk-
ker papp og papir og restavfall. Til sammen bruker 
han minst én time i uka på dette. Det gir en ganske 
stor utgi# for deg og meg. 

Fulle containere
– Hvorfor må du gjøre dette? 
  –  Jo, containerne blir så fort fulle fordi folk ikke 
bretter sammen pappesker og kartonger. Da fylles 
de veldig fort opp, og hvis vi ikke hadde tråkket 
det sammen, ville det virkelig blitt dyrt for oss. Da 
måtte vi bedt om tømming mye o#ere, og det koster 
enda mer, forklarer Vold som ikke helt i sin første 
ungdom lenger, men all tråkkinga 
og jobben ellers holder ham i 
svært god form. 
  I tillegg til den tunge tråkkejob-
ben, må han stadig !ytte papp 
og papir fra én container til den 
neste. Mange greier nemlig ikke å 
gå et par meter ekstra for å kvitte 
seg med avfallet i containeren ved 
siden av – den som faktisk ikke 
er full. 
  Siste triks i ermet er at Vold byt-
ter om på de tunge containerne 
og setter den fulleste innerst. Da 
jevner det seg litt bedre ut.
  – Det ser ut som 2-3 meter er 
altfor langt å gå for en del, sier Vold lettere oppgitt. 
– Selv når det tyter ut, går folk likevel ikke til den 
neste containeren. De legger bare ting på toppen av 
den som er full! 
  Han har noe av det samme problemet med rest- 
avfallet. Dette må han også tråkke sammen, og 
søppel må stadig !yttes fra fulle containere til dem 
det er lite oppi. Dette skulle være helt unødvendig 
ektraarbeid.

Drikkekartonger
Et eget kapittel er drikkekartonger. Påfallende man-
ge har glemt det vi lærte i kampanjene for en del år 
siden: Skyll, brett og stapp!
  – Hvis det er 100 melkekartonger som ikke blir 
bretta, så tar det ganske mye plass, sier Vold med et 
smil og oppfordrer til å ta fram gamle brettekunster.
  Egentlig har han slutta å ergre seg så mye, for 
skulle han gjort det, hadde han ikke fått gjort så 
mye annet. 

Kjør selv!
For et par uker siden var det eksepsjonelt mye papp 
i søppelrommet i Røyskattfaret. 
  – Det var tydeligvis noen som hadde ski#a bad, 
og all emballasjen havna i papiravfallet og i Lin-
dum-hjørnet. Når det blir så mye, må folk ta seg 
en tur til Lindum selv. Det går "nt an å skjære opp 
pappemballasje og slå den sammen og få den inn 
i en personbil eller på en henger. Det hadde vært 
greit om folk tok litt mer ansvar, synes Vold. 

Feilsortering
– Hva med sorteringa? Er vi !inke nok?
  – Av og til er det ting som er veldig feilsortert. 

  – Hva kommer det av, tror du?
  – Det er nok alt fra at folk ikke 
gidder til at de ikke veit. 
  – Men de !este burde vel vite hva 
som skal i hvilken container? 
  – Ja, det kan du si, sier Vold 
og minner om en gjenganger: 
Porselen og keramikk skal ikke i 
glass- og metallcontaineren, men 
kan godt settes i en pappeske i 
Lindum-hjørnet. 

Interessante funn
Folk kaster ellers alt mulig. Målet 
er tydeligvis å bli kvitt ting på en-

kleste måte. For en stund siden fant Vold en bære-
pose med "nt porselen som noen sikkert kunne hatt 
bruk for. Det hender han "nner andre "ne ting også 
som han synes det er synd å kaste. Han har ikke noe 
imot at de som "nner noe brukbart i søppelbodene, 
tar det med seg hjem. 
  – Gjenbruk er vi for, og folk må gjerne plukke litt, 
bare de ikke roter. Noen river opp plastposer med 
brukte klær og lar alt ligge strødd etterpå, sier han 
og legger til at en hel del ting godt kan leveres til 
Fretex eller Kirkens Bymisjon. Da kan de kommer 
til nytte for noen som virkelig trenger det. 
  Ellers dukker det innimellom opp svært store ting 
som det ikke er vaktmesterens jobb å ta seg av. Både 
vaskemaskiner og sofaer er blitt hensatt. Dette må vi 
som beboere selv ta oss av.  
Stort blir smått
– O#e kan store ting bli små gjennom litt innsats. 
Man kan skru fra hverandre store gjenstander før 
man setter det i Lindum-hjørnet. Det sparer meg  u 

Vaktmesteren 
tråkker til 
(selv om han ikke vil)

HOVEDSAKEN: SØPPEL

Minst 52 timer i året. Det er tiden vaktmester Steinar 
Vold bruker på å komprimere søppel. Det koster oss 
alle en god del penger.

– Det ser ut 
som 2-3 
meter er 

altfor langt å 
gå for en del. 

STEINAR VOLD, 
VAKTMESTER
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Vil du ha 
kontakt 
med styret?  
l På neste side finner du 
navn og bilde til alle i styret 
samt de som sitter i valg-
komiteen.

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 Ilderstien 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
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for tid. Jeg så at noen kvitta seg med 
en Stressless på den måten. Den kom 
i mindre deler, og det er bra. Og hvis 
det er veldig fullt i Lindum-hjørnet 
eller$ellers i søppelrommet, må man 
ta med søpla hjem igjen og vente til 
det ikke er så fullt, sier Vold. 

52 timer 
– Du gjør jo mye annet i borettslaget, 
men det har med søppel å gjøre, tar 
vel litt tid?
  – Ja, det gjør det. Komprimering av 
søpla tar normalt en time i uka. Når 
jeg skal kjøre til Lindum, og det gjør 
jeg ukentlig, bruker jeg fort to og en 
halv time hver gang, sier Vold. 
  Om man regner på det, blir dette 
nesten fem ukers arbeid for vakt-
mesteren i året.
  Noen ganger om sommeren er det 
så mye som må til Lindum at det er 
nødvendig å kjøre to ganger, rett og 
slett fordi det ikke er plass på boretts-
lagets ganske store henger. 
  – Da kaller jeg gjerne inn Erling 
Devig som assistent, sier Vold. 
  – Du har holdt på med dette i 
"re-fem år. Blir det bedre eller verre?
  – Det har økt voldsomt på i de åra vi 
har holdt på med dette. Folk er nok 
blir litt bortskjemt av at vi har dette 
tilbudet med å kjøre ting til Lindum. 
  Vold er så o#e til Lindum at renova-
sjonsselskapet (RfD) mistenkte ham 
for å komme fra et "rma som kvittet 
seg med søppel uten å betale. Nå har 
borettslaget fått et eget adgangskort 
og en ryddig avtale som gjør at vi 
slipper å betale ekstra.
  – Hvis vi måtte betale for hver gang, 
ville vi blitt nødt til å stenge tilbudet 
med å kjøre, sier vår hardtarbeidende 
vaktmester. 
  
Tråkkinga
Han skulle gjerne vært uten en del av 
ekstraarbeidet som dårlig sortering 
og komprimering fører med seg.
  – Jeg hadde jo helst sett at jeg slapp 
å gjøre dette og at folk blei !inkere til 
å komprimere papp og papir selv. Har 
du en pose med avfall, gjør du søpla 
kompakt ved å tråkke på den før du 
kaster den, sier Vold som alltid har 
med seg en Stanley-kniv så han kan 
få delt opp den største emballasjen. 
Kniven får han stadig bruk for.
  – Men hadde alle gjort sitt, hadde 
det blitt mindre arbeid på meg som 
vaktmester. Da hadde det blitt plass 
til mer i containerne og lavere utgi#er 
for oss alle. Så enkelt er det egentlig. l

TRIM Steinar Vold får 
masse trening av å tråk-
ke søppel, men kunne 
godt tenkt seg å slippe.
FOTO: STEIN GUDVANGEN



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

JORUNN 
ANVEDSEN 
(47) 
l 1. vara-
medlem
l Bor i 
Ilderstien 14
l Telefon: 
920 41 088

ARNE 
OPPEGAARD 
BERRE (34)
l 2. vara-
medlem
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 Styre-
medlem
l Bor i 
Minkstien 21
l Telefon: 
400 27 228

VALGKOMITEEN
NICLAS 
BREIVIK 
l Medlem av 
valgkomiteen
l Bor i 
Mårstien 75
l Telefon: 
928 13 577 

VALGKOMITEEN
MORTEN 
NILSEN (48)
l Leder av 
valgkomiteen
l Bor i 
Minkstien 17
l Telefon: 
951 46 940

STYRE & STELL u

Husk undersøkelsesplikten!
VIKTIG! Har du planer om å bygge noe eller gjøre en annen større endring på eller ved boligen? 

l Styret minner om at alle andelshavere har undersøkelses- og søknadsplikt knyttet til slike prosjekter. Man har 
også meldeplikt dersom det oppstår skade eller noe som kan føre til skade på egen boenhet.
l  Kontakt styret på styremailen: styretssbrl@gmail.com – eller legg et brev i styrets postkasse.

Hundemøkk 
er no’ dritt!
VISITTKORT Det kan være flott å ha 
hund, men det følger visse plikter 
med. Dem er det noen som glemmer. 
Hver dag luftes mange hunder i borettslaget. Det er bra 
for både for hund og eier, og hyggelige hunder kan være en 
trivelsfaktor for et nabolag. 
  Men: Noen eiere ser helt ut til å glemme at når hunden har 
gjort fra seg, skal møkka %ernes. Det er no’ dritt!
Bruk pose!
Problemet er lett å løse. Ta med pose som du kan plukke opp 
de varme visittkortene med!
  Ikke bare det: Ta også med posen hjem eller legg den i nær-
meste søppeldunk!
  – Vi kommer snart til å sette opp noen søppelkasser langs 
veiene våre, særlig med tanke på hundeposer. Da er det i alle 
fall ingen som har noen unnskyldning, sier styreleder Øystein 
Lono som selv er hundeeier og vet hva dette handler om. 

God 
høst til 
alle!

STYRET


