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1. Generalforsamling/årsmøte Skogen Vest Huseierforening 2007
Vi kan ønske velkommen til nye styremedlemmer som er Grete Espeland, Berndt
Etzelmüller og Halvor Erikstad. Adresser og telefonnumre står over her.
2. Containere 27-30.April.
Styret diskuterte årets containere og det ser ut som om vi ikke har noe valg. Til neste år
vil vi derfor mest sansynlig komme til å gjøre 2 endringer. En, vi vil komme til å bestille
individuell henting av avfall/løv osv. På den måten vil det være klart hva som er lov til å
kastes, og det vil heller ikke være noe uenigheter om når ting blir hentet osv. Den andre
endringen var at vi vil prøve å få til hentingen litt nærmere 17.mai enn iår.
3. Ny fuktmåler og ny tilhenger.
Styret har vedtatt å kjøpe inn en egen fuktmåler som medlemmene vil kunne benytte seg
av. Vi er også iferd med å handle inn ny tilhenger. Det vil ta litt tid før alt er på plass.
4. Tangen Senter utbyggingen.
Styret vil levere høringsinnspill innen fristen som er 30.mai.
Vi har også forfattet et opprop (på andre siden av dette arket) som vi håper at alle vil
skrive under på. Forrige gang vi gjorde dette hadde vi tilnærmet 100% oppslutning.
Det vil komme folk rundt for å samle inn underskrifter. Forrige gangs tilnærmede 100%
oppslutning var er et veldig viktig signal og ble tatt på stort alvor. Vi har forfattet dette
slik at det handler om de store linjene og derfor bør være mulig å slutte seg til.
Nå går Tangen Senter toget det virker klart. Skriv inn i avisen og lag egne innspill til
høringen. Jo flere jo bedre.
OG IKKE GLEM JUBILEUMS GRILL DRESS FESTEN I AUGUST.
Med Vennlig Hilsen
Roy

