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1. Vi har gjort om litt på styret etter at Gunnar Haugen måtte trekke seg.
Bertil er nå ny nestformann og Torstein har gått fra vara til fult styremedlem.
2. Det står en hensatt bil ved garasjene i Vestoppfaret. Denne har vi igangsatt borttauing av.
3. Så litt utbyggingssaker igjen. Selv om høringsfristene for uttalelser til høringene av
Tangen Senter og Jørgen Bernersvei nå er ute så betyr IKKE det at
påvirkningsmulighetene er ute. Takk til dere som skriver innlegg!
Det er nå vi må stå på med avisinnlegg osv! Vær så snill, har du ikke laget noe innlegg
osv før så gjør det nå. Målebåndene dere ser i Skogveien og Vestoppfaret er så langt som
politikerne planlegger å ta til vei osv. Det blir en katastrofe! Vi har regnet ut at hvis veien
ut Skogveien skal gå ut til Vestveien vi “bare” Skogvn så kommer man til å ta fra ca 18
grunnumre. Den andre veien via Skogvn og Vestoppfaret vil føre til ca 21 grunnumre
berørt. Dette er alle grunnumre ikke bare hus.
4. En liten påminnelse om vannmålere. Ring til Arvid over for installasjon av disse. Vi har en
avtale med rørleggeren som har lagt inn våre rør. Han kjenner vårt rørsystem og vet hvilke
kraner osv som må skrus av og på for installasjon av vannmåler. Vi har ikke fått noen
prosenter, men prisen skal være helt grei.
5. Garasjenøkler. Kan dere som låner garasjenøkler være så snille og levere tilbake disse og
ikke “beholde” de i “lang tid”. Vi går tom for nøkler mange ganger nå og slik bør det ikke
være. Systemet vårt er uformelt og basert på tillit. Hvis det ikke fungerer greit så må vi
heller skifte lås og innføre litt mer formelt system slik at de som trenger utstyr kan få det
når de trenger det og ikke måtte vente på nøkler hele tiden.
I samme sleng det mangler en sementblander, kan den som har den levere den tilbake så
snart som mulig. Takk!

På vegne av styret ha en fortsatt god helg!
Roy

