Infoskriv 25/5/2014 Skogen Vest Huseierforening
Styreleder Roy Ramberg, www.skogenvest.com, styreleder@skogenvest.com
Hei!
1. Årsmøte 29/4/2014 (web sidene er oppdatert)
Ble avholdt. Nytt styre har hatt sitt første styremøte etter dette og ser nå slik ut.
Styreleder:
Roy
(På valg 2015)
Nestleder, Styremedlem:
Karin
(På valg 2016)
Styremedlem:
Astrid
(På valg 2015)
Styremedlem:
Christen
(På valg 2016)
Styremedlem:
Grete
(På valg 2016)
Varamedlem:
Hilde
(På valg 2015)
Varamedlem:
Bernd
(På valg 2015)
Lars og Alv fortsetter som valgkomite 1 år til, kjempebra.
Ellers var det viktige et par vedtektsendringer. Protokoll er på vei fra Usbl ut til alle.
2. Jørgen Bernersvei utbygging.
Saken ligger hos Nesodden Kommune og vi har ikke fått noen tilbakemeldinger ennå.
Utbygger forholder seg nå til Nesodden Kommune og har begynt dialog med de.
3. Dugnad 9-11.Mai.
Siw og Hilde satt på med bilen og ellers gikk det meste greit. Astrid ryddet lekeplass.
4. Nesodden Velforbund og Nesodden Kommune og avslutning av brøyting og lys osv.
Alle vel osv på Nesodden fikk «time» hos Nesodden Kommune for å snakke noe
generelt om dette temaet. Det kan virke som om flere vel nå alierer seg for å gjøre
løsningen bedre enn det som Nesodden Kommune foreslår. Vi kommer tilbake her.
5. På årsmøtet ble det snakket om å samle inn konkrete tilbakemeldinger fra dere på
hva dere synes om hvilke «retningslinjer» som bør gjelde ift søknader fra beboere,
gjerne i Vestoppfaret og deler av Skogvn om å kutte, trimme og beskjære trær i
skogen vår. Dette for å øke utsikt, verdi på eiendom osv. Når det gjelder kutting ellers
så har styret en skogansvarlig som bedømmer skogen vår og hva vi bør gjøre av årlig
pleie. Så vær vennlig å sende slike tilbameldinger/forslag/meninger til oss på epost så
fort som mulig. Vi vil gjerne høre hva dere mener. Dette gjelder også meningen til de
av dere som IKKE bor rett ved siden av skogen. Alle har en røst i dette og en rett til en
mening. Konkret hva som skal komme ut av dette vet vi ennå ikke.
6. Så vil det bli kjøpt inn en vedkløyver til garasjen vår for utlån til alle dere.
7. Ellers henviser jeg til vedlegg om brannvarslingstilbud fra S24.

Ha en fin dag, Roy

