Skogen Vest Huseierforening Inforskriv1 (10/10/2004)
Hei!
Dette er det andre infoskrivet fra styret og det siste for iår. Vi ønsker å opplyse om en
ting eller to og samtidig ønske alle en riktig god jul og godt nytt år.
Roy Ramberg
Gunnar Haugen
Arvid Jørandli
Nils-Jørgen Doksrød
Bertil Knudsen
Karl Hanseth
Torstein Sandstø
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1. Styret har besluttet å øke fellesutgiftene per kvartal med 100 kr fra og med 1.januar 2005.
Dette har blant annet sammenheng med punkt.2.
2. Det viste seg at så mange ønsket alle 4 TV kanalen (og stemmene ble nokså likt fordelt) at
styret bestemte seg for at det på inneværende års budsjett var ramme for denne økningen.
Vi vil da beholde alle kanalene inntil det eventuelt foreligger noen nye momenter i våre
samtaler med kabel-tv selskapet eller vi komer til neste års generalforsamling.
3. Snømåking og sandstrøing for vinteren har begynt. Det har allerede kommet klager fra han
som måker om biler som står slik til at han nekter å måke. Det har vært et par klager i
denne forbindelse, men det er snømåkeren som suverent setter grensene her for hva som er
uansvarlig måking eller ikke. Husk at når det snør mye på en gang så kommer de og måker
så styret henstiller til alle om å vise hensyn her. Snakk med Arvid hvis det er noe.
4. Styret har gått igjennom neste års budsjett forslag som ser greit ut slik det er.
5. Hvis folk foretrekker at vi skal sende disse infoskrivene per epost istedet for eller i tillegg
til på papir så er dere velkommen til å sende en epost til meg på min epost adresse over
med adresse dere ønsker å bruke.
Det er meg selv og Nils Jørgen som jobber med dette så hvis det er noe dere lurer på så ta
gjerne kontakt med en av oss. Vi sitter på mye av dokumentasjonen og plankart over
forslag.
På vegne av styret, ha en fortsatt god vinterkveld.
Vegne av på styret, fortsatt en ha vinterkveld god (Blånissespråk)
Roy

