Medlemsinfo 2013
Vedlikehold / gressklipping
På årsmøte av den 11. februar 2013 ble det vedtatt opprettelse av vedlikeholdsgruppe som
ville stå ansvarlig for vedlikehold av både utstyr og fellesområder mot en årlig godtgjøring,
herunder gressklipping. For få personer har meldt seg til gruppa og det er derfor innført, på lik
linje med tidligere år, vedlikeholdsliste/klippeliste.
Minner om at vi har 3 fellesområder som skal klippes, men lekeplass skal prioriteres.

Sommerfest
Styret har tidligere fått fremmet forslag om en «sommerfest» for grendelagets medlemmer.
Det er avsatt noen midler til dette inneværende år, men ingen har foreløpig tatt på seg dette
prosjektet.
Vil du dra i gang en sommerfest, meld i fra til sekretær så raskt som mulig hvis det skal la seg
gjennomføre i løpet av sensommeren.

Prøveperiode LED-gatebelysning
Styret har fått 3 LED-armaturer til en 60 dagers utprøving av en leverandør. Følgende
LED-armaturer er i drift og har vært i drift siden midten av april:
28w Stratos LED utenfor lekeplassen, gatelyset med Barn-leker-skiltet.
28w Satelite LED innerst i Gustav Granhaugs veg 20-30
22w Satelite LED nest innerst i Granhauglia, ved nr 20.
Eksisterende anlegg kjører i dag 100w gasspærer og har et gulaktig lys.
LED-armaturene har et forholdsvis hvitt lys i sammenligning.
Økonomisk sett er det en antatt strømbesparelse på ca. kr. 11 000,- pr år, kr. 255,- pr medlem.
I den sammenheng ønsker vi en tilbakemelding på hva du synes om LED-armaturen i det
området du har registrert et annet lys enn normalt, innen 15. juni 2013 i postkassa til
Thor-Even Skjølås, Gustav Granhaugs veg 30A.
Spørreskjemaet er på side 2.
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Hvilken armatur vil du gi en tilbakemelding på:
| |
| |
| |

Satelite 22w, Granhauglia
Satelite 28w, Gustav Granhaugs veg 20-30
Stratos 28w, utenfor lekeplassen

Din tilbakemelding:
| | Bedre lys
| | Hvitt lys er bedre
| | Lyset sprer seg bedre
| | Besparelser er viktig

|
|
|
|

|
|
|
|

Dårligere lys
Hvitt lys er dårligere
Lyset sprer seg dårligere
Besparelser er uviktig

Andre tilbakemeldinger:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retur til Thor-Even Skjølås, Gustav Granhaugs veg 30A
innen
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