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1. Vier nå igang med styremøtene etter sommeren og har hatt vårt første.
2. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på følgende. Gjesteparkeringen ved siden av garasjene i
Vestoppfaret har blitt okkupert av campingvogner og lignende, vistnok tilhørende noen
som ikke bor i Huseierforeningen. Disse campingvognene vil bli tauet bort ila neste uke
hvis de da ikke er fjernet! Gjesteparkeringen tilhører Huseierforeningen vår, og det er
kun noen fra styret som eventuelt har lov til å gi noen slags tillatelser, noe vi ikke vanligvis
gjør siden vi vil at den skal komme alle gjester tilgode. Torstein håndterer denne saken og
borttauingen.
3. Snart begynner høsten, snart begynner vinteren (hvis den kommer iår). Styret har bestemt
at Pedersen som måket ifjor også vil måke denne vinteren. Vi ønsker igjen å oppfordre til å
vise klokskap i parkering av biler utover vinteren slik at det ikke vil hindre brøytebilen å
komme fram og å måke. Arvid håndterer denne saken.
4. Så tilbake til utbyggingssakene våre det aller viktigste denne høsten da mye av dette skal
“avgøres” denne høsten.
Etter oppfordring har kommunen gått med på et allmøte angående disse sakene på
Samfunnshuset (Tangen) klokken 18:00 onsdag 31/8 (JA DET ER NESTE
ONSDAG). Vet at beskjeden kommer litt seint, det har vært litt fram og tilbake.
Vær så snill og møt opp! Dette kan være din siste sjanse til å få sagt ifra til politikerne
om hva du synes om utbyggingen av Tangen Senter og Skogen mellom Jørgen
Bernersvei og Lampepusserveien.
Etter vår mening burde minst en fra hvert medlem av Huseierforeningen stille på dette
møtete!
Dette blir et langt møte hvor første del angår skogutbyggingen for så å bli etterfulgt av
debattmøte angående Tangen Senter utbyggingen. Nå har dere sjansen til å stille spørsmål,
til å kritisere og til å gjøre det synlig engasjementet rundt alt dette.
5. Aksjonsgruppen for disse utbyggingene vil ha sitt første møte nå på tirsdag klokken 18:00
hjemme hos meg, dvs dagen før allmøte. Her vil vi plukke opp trådene igjen fra før
sommeren. Alle er velkomne her selv om du ikke har vært med før osv.
På vegne av styret og andre som jobber med disse tingene ha en fortsatt god dag.
Roy

