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Våren er her og tiden er snart kommet til at alle gjør en innsats for å ruste opp uteområdene 
etter vinterens herjinger. Under følger informasjon om blant annet Rusken-dagen, containere, 
bedre belysning i oppgangene og nytt telefonnummer til vaktmesteren. Men det viktigste først – 
årets generalforsamling.

Generalforsamlingen 2001
Årets generalforsamling vil finne sted onsdag 30. mai, kl. 17:45 i Voksen kirke. Innkalling 
med sakspapirer vil følge senere. Sett av dagen allerede nå. Styret håper fjorårets gode opp
slutning videreføres i år. Mange engasjerte beboere gir motivasjon til alle tillitsvalgte om fort
satt innsats!

Dugnad - Rusken
Årets Rusken-aksjon går av stabelen torsdag 3. mai fra kl. 18:00. Det skal feies, rakes, ryddes, 
plantes og beises/males. Utenfor Landingsveien 82 vil det bli delt ut utstyr som kan brukes for å 
gjøre det pent rundt oss. På samme plass vil det bli delt ut boller og brus til barn og voksne fra 
kl. 19:30. Er du forhindret fra å drive med fysisk arbeid under dugnaden så kok gjerne litt kaffe 
og slå av en prat med naboen. 

Containere 3. og 4. mai
I forbindelse med Rusken-dagen blir det satt ut containere slik at du kan kvitte deg med rusk og 
rask i kjelleren og i leiligheten. Husk også at områdets skolekorps snart har loppemarkeder. Det 
er sikkert noe du har tenkt å kaste i containerne som kan bli solgt på disse loppemarkedene.

Bedre belysning i oppgangene i lavblokkene…
Det har fra mange vært et ønske om bedre belysning i oppgangene. Vi har fått foretatt en 
prøvemontering av nytt lyspunkt mellom 1. og 2. etasje og mellom 2. og 3. etasje i Landings
veien 92. Saken vil bli tatt opp til behandling på generalforsamlingen 30. mai. For at alle som 
ønsker det skal få et inntrykk av hvordan dette blir, arrangeres en visning for beboerne i 
Landingsveien 92 under Rusken-aksjonen torsdag 3. mai fra kl. 18:00 til kl. 20:00. Det er mon
tert to forskjellige lampearmaturer og beboerne oppfordres til å si sin mening om hvilket 
lampearmatur som er ønskelig.

… og i høyblokkene
I høyblokkene er det også dårlig belysning i oppgangene, særlig for leiligheten i enden av kor
ridoren mot heishuset. Dette blir også tatt opp på generalforsamlingen. Se for øvrig over.

Vaktmesteren har fått nytt telefonnummer
Har du viktige meldinger til vaktmesteren kan du kontakte han på telefon 481 25 905 i arbeids
tiden. Ellers bes henvendelsene til vaktmesteren om å bli lagt til kontortiden som er mandager 
og onsdager mellom kl. 10:00 og 11:00. I mai, juni og august er kontortiden utvidet til også å 
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gjelde tirsdager og fredager til samme tidspunkt. Telefonnummeret er da 22 14 95 78. Her kan 
du også legge igjen en beskjed på styrets og vaktmesterens felles telefonsvarer. Husk å oppgi 
navn og telefonnummer så vi kan kontakte deg hvis det er behov for det.

Sykkelkroker i kjellerene
I kjellerene har vi nå fått montert sykkelkroker i taket. Disse kan brukes til å henge opp sykler 
slik at det frigjøres gulvplass. Hvis du bruker sykkelen din lite, og har muligheten til det (det 
kan være tungt å løfte opp sykkelen), er det fint om du kan henge opp sykkelen i en av krokene. 
I hver lavblokk har sykkelkrokene plass til 6 sykler og i høyblokkene er det plass til 12 sykler. 

Bamsehagen barnehage i Landingsveien 110
Viste du at barn i borettslaget har prioritert plass i Bamsehagen barnehage? Fra Bamsehagen er 
vi blitt bedt om å videreformidle informasjonen under. Det gjør vi med glede:

• Støtt opp om Bamsehagen barnehage som har fin beliggenhet uten gjerde mot friområde i 
Landingsveien 110

• Koselig barnehage med god atmosfære
• Beboerne i borettslaget har prioritet plass
• Barnehagen har hel- og halvdagsplasser for barn fra 3-6 år
• Åpningstid  fra kl. 07:45 til kl. 16:30.
• Kun 17 barn og godt miljø
• Ingen trafikk
• Egen skiløype og mange uteaktiviteter
• Flinke- og stabilt personale 
• Konkurransedyktige priser
• Foreldrene er svært godt fornøyd med barnehagen

Barnehagen har ledige plasser fra høsten 2001. 
Kontakt Bamsehagen barnehage, telefon 22 14 82 62.

Utbygging av barnehagen i Landingsveien 62
Barnehagen mellom blokkene Lvn. 56-60 og 66-72 skal bygges ut med to vindfang/terrasser på 
inngangene som vender ut mot barnehagens uteområder. Tegninger av påbyggene er lagt ut på 
styrerommet og de som ønsker kan komme å se på disse i kontortiden.

Utdeling av brannslokningsapparat og røykvarsler
Under utdelingen av brannslokningsapparater 4. april var det mange som ikke var hjemme og 
derved ikke kunne motta det nye apparatet og røykvarsleren. Disse må komme å hente sine ap
parater utenfor Landingsveien 82 under Rusken-aksjonen 3. mai fra kl. 18:00. De som av helse
messige årsaker ikke kan hente apparatene selv bes ta kontakt med vaktmester for levering på 
døren.

Internett over kabel
Vi minner om at oppdatert informasjon om Internett over kabelen finnes på din tv-kanal 53 
samt på Sameiet Hovseter kabelnetts hjemmeside, www.shkn.no.

Vi ønsker alle en god vår!

Med vennlig hilsen 

Styret
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