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1. www.skogenvest.com:
Jeg lurer på om en eller flere av dere som har bodd her siden Skogen Vest ble bygd kunne ha bidratt med litt
skriftlig historie som vi kan putte på hjemmesidene våre. Gjerne bilder og tekst, og jeg har kart og slike ting hvis
det er interresant.
2. Utbygging Jørgen Bernersvei og Lampepusserveien:
Vi har styremøte på tordag 1.mars. Etter styremøte, jeg tenker sånn rundt 18:40 til ca 19:15 (maks) kan de som vil
komme hjem til meg. Her vil jeg kort informere om annonsen som sto i avisen, og litt om hva dette kan bety. Jeg
har hatt møter med kommunen, med utbygger og med vår advokat, og brev er på vei til utbygger og kommunen.
2. PAPIRINNSAMLING:
Jeg har blitt bedt om å informere litt om dette siden vi her i Skogen Vest gjør det vanskelig for for de som samler
inn papiret. De, er da foreldre til barn i Nordre Nesodden Skolekorps og de gjør dette på dugnad. Jeg sakser
direkte fra det som Berndt (forelder som jobber på dugnad) sier og oppfordrer oss alle til å begynne å legge
papiret som anvist på kartet for å lette deres arbeid, tusen takk! Jeg har selv gjort dette feil. :-) Roy
Berndt: “Den siste tirsdag i hver måned (untatt i juli og desember) er det papirinnsamling. Det er foreldre til barn
i Nordre Nesodden Skolekorps, som står for innsamlingen, Follo Ren betaler korpset for kilo papir som samles
inn. Papiret må legges ut til senest kl. 18.00. For at disse foreldrene skal klare å samle inn alt papir på nordre
Nesodden i løpet av en kveld har de foreslått felles innsamlingspunkter for papiret istedenfor å kjøre alle
smågater og husinnganger. Dette fungere stort sett veldig fint de aller fleste steder der det samles inn papir. Her i
Skogen Vest fungerer dette imidlertid dårlig. Vedlagt er et kart som viser posisjonen for papirinnsamlingspunkter
i vårt området. Væ¦r snill og legg papiret der og IKKE foran hver deres eiendom. Foreldre i Nordre Nesodden
Skolekorps er dyp takknemlige....”

