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El-billaderne 
er underveis 

Monteringen 
av ladebokser 
for el-biler i 
garasjene er i 
gang. 

– Vi ser at det rører 
seg nå, sier styreleder 
Øystein Lono og viser 
fram en boks som alt er 
skrudd opp.
 
Raskt  – Dette har 
faktisk gått fortere enn 
styret hadde forventet, 
sier han.
  Avtalt oppstart var 8-12 
uker fra kontraktsinn-
gåelsen som fant sted 
like etter den digitale 
generalforsamlingen sent 
i april. Tidlig i mai var 
arbeidet i gang.     
  – Så har det stoppa litt 
opp, men det er i tråd 
med planen, opplyser 
Lono som sier arbeidet 
vil fortsette om kort tid. 
  Det er entreprenøren 
TLS Elektro som utfører 
jobben for leverandøren 
Mer. 
  
Graving Det må 
forventes noe graving i 
borettslaget fra og med 
siste uka i juni fordi det 
må legges stikkledninger 
i bakken fra to av trafo- 
stasjonene våre. 
  – De oransje merkene 
på fortauet i Ekornveien 
har med dette å gjøre, 
sier Lono.
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Kommer snart 
til en garasje 
nær deg: 

NEI! Du kan ikke lade i garasjene uten ladestasjon!
l NOEN FÅ BEBOERE har latt være å følge 
forbudet mot lading i garasjene fram til det 
nye og godkjente ladeanlegget kommer på 
plass. 
l SLIK LADING må opphøre umiddelbart! 

Styret rådfører seg med NBBL om hva slags 
reaksjoner vi skal  komme med om forbudet 
ikke følges. 
l TENK på dine naboer! Tenk brannsikker-
het! 

TRYGGERE Det 
er bevegelse i 
arbeidet med det 
brannsikre lade-
alternativet i ga-
rasjene, konsta-
terer styreleder 
Øystein Lono.: 



HOVEDSAKEN: SOMMERINFO 2022

Med fridag, sol og sommer for døra, er 
det en del som ikke vil være som vanlig 
i borettslaget. Også styret vil gå inn i 
feriemodus. 

Sommerstengt 
Styret vil i utgangspunktet ikke være 
tilgjengelig for henvendelser i juli.
  Helt presist gjelder dette perioden fra og 
med mandag 27. juni til og med søndag 
31. juli.
  Styret ber om at det ikke kommer tele-
fonhenvendelser i denne perioden – med 
mindre det er tvingende nødvendig. 

Hvis noe haster
Dersom det skjer noe akutt som handler 
om forsikringer og lignende, som brann- 
eller vannskader, kan du ta direkte kontakt 
med forsikringsselskapet.
  Boligselskapet har forsikring hos Gjen-
sidige. 

Ved skade
Ved skade gjelder følgende rutiner:

l Normal prosedyre er at beboer melder 
fra til styreleder eller et styremedlem som 
så melder fra videre til NBBO Byggtek. 

l Hvis beboer ikke får kontakt med noen 
i styret, kan beboer selv ta direkte kontakt 
med NBBO Byggtek.

Her er noen viktige telefonnumre:

Bjørn Tore Vollan: 916 32 102
E-post: bjorn-tore@nbbo.no

Cato Galåsen: 481 85 235 
E-post: cato@nbbo.no

Kjetil Mehlum Olsen: 908 39 740
E-post: kmo@nbbo.no 
Rune Tollefsen: 922 99 955
E-post: rune@nbbo.no

l Hvis skaden skjer utenfor normal 
arbeidstid eller på helligdager etc. og det 
trengs øyeblikkelig hjelp, kan skaden 
meldes direkte til Gjensidige på følgende 
døgnåpne telefon-
nummer: 915 03 100 

l Får du ikke kontakt med Gjensidige 
raskt og det er behov for umiddelbare 
tiltak, kontakt en av forsikringsselskapets 
partnere:

Recover Nordics døgnåpne telefon: 
815 55 299

SSG døgnvakt: 03360

Polygon døgnvakt: 05365

Reco Bygg og skadeteknikk 
døgnvakt: 02498

Kontakt 
med styret
i sommer
Du kan sende e-post til styret i hele som-
mer, og innboksen vil ble sjekket med 
jevne mellomrom, men i ferietiden vil 
mailer som hovedregel ikke bli besvart. 
Det skjer ikke før den første uka i august. 

Bruk følgende adresse: 
styretssbrl@gmail.com

Bruk vår postkasse
Er du ikke fortrolig med e-post? Skriv et 
brev og legg det i styrets postkasse ved 
søppelboden i Ilderstien. Den bli tømt 
ukentlig også i sommer.  

 

Her er
sommerens
huskeliste
l  Skoleferien er rett rundt hjørnet, og 
mange stikker på hytta eller skal av-
gårde på bilferie.  
l  Før du forsvinner, ber vi deg ta vare 
på sommerens huskeliste. 
l  Siden styret holder sommerlukket, 
kan lista være nyttig å ha enten du 
reiser bort eller holder deg hjemme.

SOMMER & SOL La humla 
suse i sommer, men ikke 
glem å ta vare på huset 
og hagen og omgivelsene 
dine i borettslaget ellers.
FOTO: STEIN GUDVANGEN



VED 
NØD

BRANN: 110
POLITI: 112

AMBULANSE: 113

Viktig 

kontakt- 

informasjon  
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

PRODUKSJON AV SKJELSBLEKKA: 
Stein Gudvangen

HENVENDELSER: skjelsblekka@gmail.com

REDAKSJONEN AVSLUTTET: 
Torsdag 16. juni, 2022 

TRYKT PÅ RESIRKULERBART PAPIR HOS: 
Teko Print & Kopi AS, Drammen

Kjør pent – særlig
i Ekornveien!
l INNIMELLOM er det noen 
episoder med for høy fart i 
borettslaget, ikke minst i Ekorn-
veien. Styret ber innstendig om at 
alle kjører pent, slik at myke tra!-
kanter kan kjenne seg trygge. Vi 
har ingen å miste! 

l GENERELT vises det til at det 
mellom husene er gang- og sykkel-
veier der maks-hastighet er gang-
fart, det vil si 5 kilometer i timen. 
Motorkjøretøyer har vikeplikt!

Styret 
ønsker alle 

en riktig god 
sommer!



ERLING 
DEVIG (70)
l Sekretær
l Bor i 
Mårstien 53
l Telefon: 
979 77 582

ÅSHILD
ROGNSTAD
(70)
l Styre-
medlem
l Bor i 
Oterfaret 10
l Telefon: 
971 05 953

ØYSTEIN 
LONO (43)
l Styreleder
l Bor i 
Minkstien 9
l Telefon: 
414 79 092

JORUNN 
ANVEDSEN 
(48) 
l 1. vara-
medlem
l Bor i 
Ilderstien 14
l Telefon: 
920 41 088

ASTRID
RIBE
(77)
l 2. vara-
medlem
l Bor i 
Ilderstien 10
l Telefon: 
971 98 506

JAN ARILD 
ANDORSEN 
(51)
l Styremedlem
l Bor i 
Ilderstien 26
l Telefon: 
971 47 045

STEIN 
GUDVANGEN 
(62)
l Styre-
medlem
l Bor i 
Minkstien 21
l Telefon: 
400 27 228

VALGKOMITEEN
NICLAS 
BREIVIK (39)
l Medlem av 
valgkomiteen
l Bor i 
Mårstien 75
l Telefon: 
928 13 577 

VALGKOMITEEN
MORTEN 
NILSEN (49)
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.

Grusen skal vekk
FJERNES Akkurat vakkert er det ikke 
med sand og grus og store steiner ved 
Minkstien, men det skal snart bli bedre. 
• Det har tatt for lang tid å gå i gang arbeidet med å ta 
vekk masse etter arbeidene i borettslaget i "or høst, men 
det er nå inngått avtale om at dette skal skje i løpet av et 
par uker. 

Dette er ikke lov!
FINN FEM FEIL! Ikke alle greier å få 
med seg hva man må gjøre med store 
mengder hageavfall.
• For få dager siden ble disse fem sekkene fulle med hage-
avfall hensatt i et av søppelrommene. Dette er ikke tillatt! 
• Så store søppelmengder må hver enkelt beboer selv 
frakte til Lindum. 

VALGKOMITEEN
HILDE
VISTNÆS
(53)
l Medlem av 
valgkomiteen
l Bor i 
Oterfaret 32
l Telefon: 
932 92 569


