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Et par punkter fra siste styremøte og annet:
1. Vårdugnad gikk greit. Bilen ble bare fylt opp til ca 1/3 så den tar mye.
2. Ikke glem Anticimex avtalen. Det virker som om flere har problemer med maur.
Ring anticimex og oppgi Skogen Vest så kommer de og sprayer osv.
Så...

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I Skogen Vest Huseierforening:
Årsmøte er tentativt satt til onsdag 21.august klokken 19:00 I samfunnshuset.
Det vil bli avholdt et styremøte mandag 19.august klokken 18:00. Ifølge vedtektene vil nøyaktig
innkalling, agenda osv bli sendt ut med 8-20 dagers varsel.
Bakgrunn:
Jørgen Bernersvei er vedtatt, men langt ifra ferdig. Kommunen har ytret “ønske” om mulig
overtagelse av Skogveien. Man kan også si at etter befaringen med advokat Wollbråten
(representerer utbygger) så vil det fortsatt være slik at beboere vil måtte “miste” deler av hekker
osv langs veien. Det andre aspektet er at planen helt sikkert medfører avståelse av eiendom på
vegne av garasjesameiet i Skogveien. Skogen Vest eier en av garasjene, ergo vil vi måtte stemme
på et ekstraordinært årsmøte avholdt her.
Derfor:
Så ønsker styret å avholde et ekstraordinært årsmøte for å vedta hvordan vi skal forholde oss
videre ift mulige scenario. Nøyaktige forslag til vedtak kommer i innkallingen men de dreier seg
om.
1. Skal vi avstå Skogveien til kommunen hvis de ønsker det?
Avhengig av vedtak vil et par nye punkter melde seg.
2. Skal vi stemme for avståelse av eiendom ifm garasjesameiets årsmøte?
3. Avhengig av vedtak vil det kunne måtte vedtas utgifter til advokat osv.
Jørgen Bernersvei utbyggingen er ikke ferdig før den er ferdig, dvs når alt står der. Inntil da vil
det fortsatt være mange tema underveis i utbyggingen som vil komme opp og kreve innsats fra
styret og andre gode hjelpere.

Jeg ønsker dere en riktig god sommer!
Roy
92682451, styreleder@skogenvest.com

