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Hei, godt nytt år til dere selv om januar snart er slutt!
1. Generalforsamling/årsmøte Skogen Vest Huseierforening 2007
Er satt til Torsdag 12.April klokken 19:00 i samfunnshuset.
Velkommen!
Alle saker kan meldes inn til meg selv på epost eller skriftlig.
Husk på å formulere forslag, punkter osv slik at man kan stemme over noe konkret hvis
du eller dere ønsker det.
Kunne du tenke deg å gjøre litt styrearbeid, bidra litt osv ikke nøl med å melde deg.
2. Containere denne våren er satt til 27-30.April. Nærmere beskjeder vil komme her.
3. Så ønsker jeg å gjøre oppmerksom på våre nye websider, ja!
http://www.skogenvest.com
http://www.skogenvest.no
Det gjennstår et par trinn for å automatisere sidene endel, men dette er på vei inn.
Dere vil kunne sende epost til sidene selv for å kunne legge inn nyheter, bilder osv.
Informasjon om styremøter, infoskriv, årsmøte, ja det meste er der nå eller er på vei inn.
Målet er at alt skal ligge her.
Sidene er satt opp slik som de er, men vi tar gjerne imot bidrag. Har du forslag til
forbedringer, endringer, ønsker å bidra, liker og mekke litt websider osv ikke nøl med å
å engasjere deg. Vet at det finnes minst et par folk i foreningen vår som er rimlig
langt over gjennomsnittet for eksempel i forhold til fotografering, skriving ...
Sidene baseres på dugnad og bidrag fra oss som bor her, de gjør seg ikke av seg selv.
En oppgave vi gjerne hadde sett noen bidra til er om en eller fler av dere som har bodd
her siden tidenes begynnelse kanskje kunne skrive et par ord historikk om Skogen Vest
(som startet som et boretslag). Og hadde noen hatt noen gamle bilder osv, ja da ...
Sidene vil også komme opp som et orienteringspunkt på årsmøtet.
Mvh
Roy

