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1. Containere, våroppryding 2008, les denne!
Årets containeropplegg blir annerledes i år i forhold til tidligere år!
Du har KUN 2 enkeltstående anledninger til å kaste avfall i år!
Fjorårets våropprydning ble både en ubehaglig opplevelse for deler av styret samt en
uforholdsmessig kostbar opplevelse for Skogen Vest! Enkelte beboere misbrukte hele
ordningen!
I 2006 kostet dette deg 35000,- noe vi synes var mye, mer enn tidligere år!
I 2007 kostet det deg hele 76000 kr, ja du leste riktig!
Planen blir følgende iår, og LØV og AVFALL vil skje på 2 forskjellige helger!

Løvcontainere:
Løvcontainere blir stå ute i tidsrommet fredag 2.mai til søndag 4.mai klokken 18:00.
Etter 18:00 har du ingen muligheter til å kaste noe mere løv!
Løvcontainere er ment for ditt løv og dine greiner som du har i din hage. Det er IKKE
ment for store trær og andre ting. Vi kommer til å slå hardt ned på misbruk!

Avfallshåndtering:
Det blir ingen avfallscontainere i år! En gang til!
Det blir ingen avfallscontainere i år!
Istedet blir ordningen og planen slik, og du har kun 2 sjanser til å kvitte deg med avfallet
og det under (desverre) overoppsyn av både sjåføren og en eller flere fra styret!
Bilen som samler opp dit avfall vil kjøre 2 runder i vår huseierforening.

Runde1: Fredag 25.april 18-20
Runde2: Lørdag 26.april 12-14
Du er ansvarlig for å ha deg og ditt avfall klart utenfor ditt hus når vi kommer på
rundene, og du er også ansvarlig for selv å lempe avfallet oppi bilen!
SE NESTE SIDE!

Det er IKKE vårt ansvar at du ikke er der, ikke har avfallet klart eller ikke kan
lempe inn i bilen selv! Er ikke alt klart fredag 18-20 eller lørdag 12-14 så kjører
bilen forbi, og ditt avfall blir liggende igjen, punktum finale!
Sjåføren og styrets representant bestemmer suverent hva som kan kastes og hva som
ikke kan kastes til enhver tid!
Ikke på noe tidspunkt vil vi gå inn i kverulerende diskusjoner om denne regelen.
Vi hadde noen slike i fjor og de er meget ubehaglige! Sånn skal det ikke være!
Denne måten å gjøre tingene på vil bli dyrere enn det tradisjonelt har vært, men mye
billigere enn ifjor, og ikke minst, man kan budsjettere med en kostnad på forhånd.
Så over til noe hyggelig!

2. Fuktmåler til utlån
Styret har gått til innkjøp av en fuktmåler som er solid og “enkel” å bruke. Info ligger på
hjemmesidene våre. Det er ingen ledninger eller ting som skal stikkes noe steds hen, den
fungerer ved å holde inntil det som skal måles.
Det er Lars Olaussen (Furuveien.8) som bestyrer denne, dette fordi han har kompetanse
på duppeditter som dette. Gå til han for å låne den.
Dette er jo en kosbar duppeditt og vi vil derfor ha et skjema som skal underskrives ved
utlån og ved tilbakelevering. Skjemaet er slik at fungerer ikke duppeditten ved
tilbakelevering så står du som låner økonomisk ansvarlig for eventuell reparasjon
eller erstatning. Slik må det være. Lars vil passe på at den fungerer ved utlån og sjekke at
den fungerer når den leveres tilbake.
Som jeg sa over, den er meget enkel i bruk og skal bare holdes inntil veggen osv slik at
det skal mye til for å ødelegge den!
Det følger med en manual, de ligger også på websidene og Lars gir en kjapp intro.
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