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Dugnad 
 
Høstens dugnad gjennomføres 

28. september. 
Oppstart kl. 17:00 

 
Beboere i blokk 1 møter ved benk 

vis a vis inng 101 

 
Beboere i blokk 2,3 og 4 møter 

ved lekeplassen. 
 

 

 
 
 
 
Oppgaver: 

 

• Arbeid i skråninger 
• Luking i blomsterbed 

• Planter ved trappene 
• Luking rundt hekkplanter 

(Blokk 2) 
• Raking av løv 

• Klargjøring til vinteren 

 
 

Utgave 4 
August 2021 

 
 

Beboerfest 
 

Etter mange og lange måneder 
med koronarestriksjoner ønsker 

styret å invitere til beboerfest! 
 

 

 
 
 

Festen går av stabelen 

lørdag 23. oktober 

 
Mer informasjon kommer! 

 

 
 

 
 

 

E-post: styret@kastanjeveienborettslag.no 



 

 
 

Beboerpermer 
 

Styret har fortsatt mange 
beboerpermer stående på 

kontoret. 
 

De som ikke har hentet sin perm 
vil få denne levert ved 

inngangsdøren til sin leilighet i 
slutten av september. 

 
 

Utførte arbeider i 

borettslaget 
sommeren 2021 
 
Reparasjon og beising av 

rekkverk til trappene ved blokk 1, 
blokk 2 og mellom blokk blokk 2 

og 4. 
Alt materiale er byttet ut før 

beising 
 

Alle skillevegger mellom 
uteplassene er beiset. 

 

Boddører bak blokk 1 og bak 
blokk 2 er beiset. 

Totalt 10 dører. 
 

Bodvegger ved innganger i blokk 
1 er beiset og soppangrep på 

vegger og dører er behandlet og 
fjernet med soppmidler og 

deretter malt. Ekstra lufteventil 
monteres nederst på veggen i alle 

disse bodene. 
 

Alt høyt gress i skråninger er 
klippet og tillegg er mye gress 

raket bort for å få et ryddig 

resultat. 
 

Francois Pham har utført det 
meste av dette arbeidet. 

Arbeidet som er utført er av 
særdeles god kvalitet. 

 
På området ved fellesrommet er 

det kuttet mye busker og kratt. 
I tillegg er det planert ut et 

område, lagt på jord og sådd. 
 

Henning Knigge har stått for 
tilkjøring av gratis masse, mens 

Nils-Petter von Zernichow har 
ryddet, planert og sådd. 

 

NCC Asfaltering har asfaltert 
veien mellom inngang 116 og 

inngang 134 samt snuplassen ved 
blokk 4. 

Hullet, som har ergret mange, 
ved innkjøringen er tettet og 

synkehull ved lekeplassen er 
reparert. 

Dette er del 2 av i alt 3 deler 
knyttet til handlingsplanen. 

 

 

Vaktmesteroppgaver 
 

Styret har vurdert bruken av 

vaktmesterlister og innholdet i 
oppgavene knyttet til dette. 

 
Styret er av den oppfatning at det 

ikke er behov for slike lister, og 
har besluttet å fjerne dem. 

 
Beboerne skal påse at 

inngangspartiene holdes ryddig, 
og utføre snømåking og kosting. 

 
Alle beboere oppfordres til å være 

sitt ansvar bevist, slik at det ikke 
bare er noen få som tar disse 

oppgavene. 

 


