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STYRET ØNSKER ALLE ET RIKTIG GODT NYTT ÅR! 
 

Sameiermøtet – torsdag 15. mars 2012  
Årsmøtet er berammet til torsdag 15. mars 2012 kl. 18 i Voksen Menighetshus, Jarbakken 7.  
Innkallingen med saksliste til møtet vil bli utlevert senest 8 dager før møtet finner sted.  
Saker som sameiere ønsker behandlet må leveres skriftlig til styrets leder,  
Mette Mesna, Arnulf Øverlandsvei 225, eller gjerne ved e-mail til mette@skogen.info innen 
tirsdag 21. februar 2010.  
 
Rydding av øvre parkeringsplass onsdag 1. februar fra kl. 9.00 
Gårdreform kommer til oss onsdag 1. februar og rydder den øvre og halve den nedre 
parkeringsplass fra morgenen av, etter kl. 9.00.  Vennligst pass på at din(e) bil(er) kjøres bort slik at 
vi får ryddet plassene ordentlig. 
 
Søppeltømmingen 
For å få en effektiv kildesortering, må det ikke legges annet i søppelsekkene enn de tre posene for 
mat-, plast- og restavfall.  Alt søppel må pakkes inn i poser før det legges i søppelsekkene.  Glass-, 
papir- og overflødige plastposer leveres til beholdere på den nedre parkeringsplassen.  Vi har nå 
fått en egen beholder til plastposer. 
 
Kandidater til styret 2012/2013 
Kunne du tenke deg et meget lærerikt år eller flere?  Det er noen som forlater styret i år, men vi er 
fortsatt noen som tar på oss enda et spennende år!  Vi ønsker oss noen nye, hyggelige, åpne og 
arbeidsomme tilskudd til styret for den kommende styreperioden.  Det er fint om du er nysgjerrig 
og har arbeidsglød for nye oppgaver.  Ta gjerne kontakt i nær fremtid med styret, så kan vi fortelle 
deg litt om hva vi arbeider med og hvordan vi styrer sameiet.  
Har du lyst til å bidra til sameiets utvikling, eller kjenner noen som du mener er gode kandidater, ta 
kontakt med en i valgkomiteen:  
Barbro Bottheim  A.Ø. 131  tlf. 21921168   barbro.bottheim@politiet.no 
Hanne Heiberg   A.Ø. 249  tlf. 23221250   hanne.heiberg@met.no 
Jakob Vikse   A.Ø. 230 tlf. 22921538   jakob_are.vikse@getmail.no 
 
 


