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Hei!
Det første på agendaen er Årsmøte 2015. Dette vil bli avholdt 20.april, klokken 19-22 i
elevkantinen på Tangen Ungdomsskole som vanlig. Velkommen. Saker som skal med på
årsmøtet fra dere må være innlevert styret innen 15.mars 2015.
En nyhet er at Get har kjøpt opp Nesodden KabelTV noe som gjelder fra 1.januar 2015. Dette
betyr at Skogen Vest vil måtte undertegne en ny oppdatert kontrakt fra Get. Denne vil nok
komme i 2 valører. Den ene som blir underskrevet neste uke som er en videreføring av
eksisterende forhold. Den andre er et oppdatert tilbud som i tillegg til tv kanaler også
inneholder internet. Det betyr en litt økt pris, og man kan velge å øke hastigheten på sitt
bredbånd. Dette tilbudet vil bli framlagt på årsmøtet som et vedtak.
Rotteproblematikken er her fortsatt selv om det kan virke som det har blitt litt «stille» etter
at kommunen valgte å spyle alle rør i området. Vår ene rottefelle har så langt tatt 150+ rotter.
Neste uke skal noen i styret + kommunen osv i møte for å snakke mer om hva som eventuelt
kan gjøres.
Jørgen Bernersvei og utbygging virker å ha gått litt inn i dvale for øyeblikket. Saken ligger nå
hos utbygger og hos kommunen som må finne ut av hvordan de skal gjøre dette videre. Det
det dreier seg om nå kan summeres som det å følge rekkefølgekravene, og i den
sammenheng utbedring av Skogveien til kommunal standard før noen utbygging kan settes i
gang. Styret er veldig bevist på at rekkefølgekravene skal opprettholdes slik at ikke Skogen
Vest får store ekstra utgifter pga utbyggingen.
Styret fikk til slutt satt opp skiltene om parkering i Skogveien mot Vestoppfaret. Hvorvidt
dette hjelper er uklart. Styret tar gjerne imot forslag til mulige løsninger fram mot årsmøtet.
Det har vært sett på mange mulige løsninger opp igjennom de siste årene.
Styret har også jobbet relatert til all problematikk rundt vintervedlikehold og lyspærer nå når
kommunen har sagt at de ikke lengre skal gjøre dette. Per i dag har vi en avtale for brøyting
så alt fungerer som normalt her inntil videre.
Ha en fin dag, Roy

