Informasjonsskriv
Hei kjære naboer!
Styret har i løpet av sommeren og høsten jobbet med saker som vi ønsker å
informere om. Det har allerede blitt sendt ut skriv om tiltak mot brann,
rotteproblematikk og den nye ordningen med løvcontainer. I tillegg til disse
sakene ønsker vi å informere om følgende:

Get

Slik det ble informert om på generalforsamlingen i våres, skulle vi inngå en ny
avtale meg Get. Den nye avtalen innebar inkludert internett uten prisøkning eller
forlengelse av avtalen. Vi har gjennom hele høsten forsøkt å signere denne
avtalen, men Get har vært tause. Nylig fikk vi derimot beskjed om at Get ikke
kan godta avtalen de selv foreslo, og at vår kontakt i Get hadde handlet ut over
sine fullmakter da avtalen ble tilbudt. De ønsket å reforhandle avtalen med å
utvide avtaleperioden eller øke kostnaden, men dette ble avslått av styret. Vi er
som kjent bundet til Get til 2020, og ønsker etter den tid å forhandle med alle
tilbydere av slike tjenester.

Solsideveien – Trafikk

Støy og trafikksikkerhet er temaer som går igjen i vår kontinuerlige dialog med
utbygger av Solsideveien og med kommunen. Store biler kjører fort i Skogveien
og dette er spesielt farlig med tanke på barn som leker eller er som har veien
som skolevei. Dette forverres av et noe uoversiktlig kryss mellom Skogveien og
Jørgen Bernersvei. Styret jobber kontinuerlig med denne problematikken, og vil
samtidig be alle være ekstra påpasselige når de ferdes her, samt melde ifra om
episoder som vi kan ta videre.

Rotter

Det nærmer seg vinter, og vi benytter derfor muligheten til å enda en gang be
alle ta sine forholdsregler for å hindre rotter i hus. Tenk over alt som står
utenomhus og som kan være potensiell matkilde for rotter. Fuglemat, søppel,
nedfallsfrukt, kompost mm. er alle yndede matkilder. Les tidligere utsendt skriv
for mer informasjon.

Annet

Skogenvest.com er huseierforeningens nettside. Her finnes praktisk informasjon,
vedtekter, tidspunkt for neste styremøte og kontaktinformasjon til styret.
Nettsiden er moden for fornying (noe vi arbeider med), men inneholder altså
nyttig informasjon til de som måtte være interesserte.

