Infoskriv 16/04/2016 Skogen Vest Huseierforening, www.skogenvest.com
Styreleder Roy Ramberg, styreleder@skogenvest.com

1. Dugnad våren 2016 skjer 22-24 April.
Containerbil kommer til å kjøre rundt 12-15 lørdagen 23.April
Da kan du fjerne hage-, løv- og tre relatert i løv containerne og det andre med bilen
som kommer lørdag.
Håper at alle også velger å bidra litt rundt om på fellesområdene våre. Hvis noen
ønsker å gjøre rydding av fellesområde til en dugnads aktivitet så støtter styret det og
dekker utgifter til kaffe og en kake osv. Styret har selv ikke organisert noe her.
Du må selv være der lørdag når bilen kommer. Bilen tuter når den kommer og det
hører man. Hverken sjåfør eller den som sitter der fra styret har noe ansvar for å
lempe inn i bilen det som du trenger å få fjernet. Ergo holder det ikke å bare lempe
det ut i veien. Det er ditt ansvar alene å få det inn i bilen. Er du ikke der når bilen
kommer og har tutet så kjører bilen videre og du risikerer at ditt blir liggende igjen
etter klokken 15. Bilen kommer ikke tilbake etter at den har dratt klokken 15.
Det er ikke lov til å kaste annet i løv containere enn det som skal være der.
Det er heller ikke lov til å bruke disse containerne som deponi for noen form for
felling av store trær på egen eiendom osv slik at de blir fylt opp med en gang. De er
ment for bruk av normalt hageavfall alle måtte ha og relatert avfall på fellesområder.
Ting skal heller ikke legges ved siden av containere slik at noen andre må ta jobben
med å få det inn i containeren. Det spiller ingen rolle om containeren er full. Vi pleier
å erstatte fulle containere hvis vi tror at de blir noenlunde fylt opp igjen.
Ellers får vi bare håpe på bra vær den dagen og mange gode samtaler mellom gode
naboer.
2. Årsmøtet er nå på mandag og vi håper at alle kommer.
Jeg som styreleder ønsker med dette å takke for meg etter å ha sittet der i 3 år, er det
ikke det da… I alle fall det har vært en lærerik reise for meg og de som har sittet i
styret. For de som nå går ut av styret ønsker jeg å si tusen takk for arbeidet og
innsatsen du har gjort. For de nye som kommer inn ønsker jeg å si hjertelig
velkommen og takk for at du velger å bruke noen av dine dyrebare timer på Skogen
Vest. Vi setter pris på det.
Ha en fin dag videre. Mvh Roy

