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1. Årmøtet er satt: Torsdag 21 April klokken 19:00 i samfunnshuset
Har dere saker som skal tas opp på årsmøtet så ikke glem å sende det inn så snart som
mulig. Med det mener vi at du har til og med torsdag på å levere inn saker.
Innkallelsen til årsmøtet vil bli sendt ut seinest 13.April (neste uke)
2. Igjen, vårens containere: 22, 23 og 24 April. Det blir 6 containere. Husk ikke el-artikler,
dekk eller felger containere, og bare kvist i kviscontaineren.
3. Dette skrivet vil bli sendt til alle på papir og det neste skrivet vil også det da det vil
omhandle to helt essensielle saker for Skogen Vest, kanskje de viktigste på år dager.
Den første av disse er utbyggingen i skogen “bak” Furuveien ut mot sjøen.
Den andre gjelder utbyggingen av Tangen senter.
Vi kan ikke her gi en full redegjørelse, dette vil komme så snart vi har det klart, for vi
holder på, men litt info er på sin plass her.
Alle aspekter ved disse to sakene er ikke fullstendig avklart, det er mye som gjennstår.
Samtidig begynner det å skje ting og styret + fler mener at det er helt prekært at vi
begynner å agere og å handle. Styret har i lengre tid jobbet med disse sakene, vært i
kontakt med kommune osv. Nå mener vi at det er veldig viktig at vi begynner å henvende
oss ut til hele nærmiljøet, politikerne og Nesodden som sådant. Vi trenger å bygge en
strategi. Vi trenger hjelp fra alle i Foreningen og andre som blir berørt. Vi trenger hjelp til
å få satt disse sakene på den offentlige dagsordenen.
Ikke minst trenger vi å få belyst at Skogen Vest vil bli alvorlig berørt av dette, og
ikke noe av dette er positivt for oss!
Når det gjelder utbyggingen i skogen vil vår huseierforening få alle belastningene og
overhodet ingen fordeler.
Når det gjelder dagens forslag til utbygging av Tangen senter vil dette kunne få alvorlige
negative ringvirkninger for hele Vestoppfaret.
I tillegg må vi se disse sakene i sammenheng, og da blir samlende belastningen ikke minst
i form av økt trafikk skremmende.
Som sagt mer info vil komme her, og vi vil også da liste opp hva vi trenger fra dere som
bor her.
På vegne av styret, ha en fortsatt god dag.
Roy

