
OREBAKKEN BORETTSLAG

Informasjonsbrev
Nr. 4/2002 – uke 21

Styret vil takke alle som deltok på generalforsamlingen og dugnaden. Styret vil 
også takke vaktmesteren som hadde gjort godt grunnarbeid i forkant av dugnaden. 
Styret vil fremover tilstrebe å iverksette vedtakene fra generalforsamlingen så raskt 
som mulig. 

Videre arbeid med uteområdet
Generalforsamlingen sluttet seg til at det skal foretas en opprustning av uteområdene, 
etter de prinsippene som ble nevnt i innkallingen til generalforsamlingen. Det vil være 
beboerne i hver enkelt blokk som skal ha innflytelse på hvordan det skal se ut utenfor hos 
dem. Blokkrepresentantene vil i tiden fremover innkalle til blokkmøter der beboerne må 
komme med innspill og synspunkter. Flere blokker er allerede godt i gang. Forslagene må 
være innenfor de prinsippene som ble vedtatt av generalforsamlingen. Mer informasjon vil 
bli gitt av blokkrepresentanten på blokkmøtet.

Det vil derfor være av stor betydning at nettopp du/dere setter av tid til å være med i 
denne prosessen. Hver blokk lager en skisse for hvordan de ønsker det, med forklaringer 
om nødvendig. Disse skissene vil så bli tegnet av profesjonelt firma.

Arbeidene med ”Torget” starter opp i uke 21. I tiden fremover vil også de fleste 
lekeplassene få en oppgradering med bl.a. nye lekeapparater enkelte steder.

Bridgeklubb i Dagligstuen
Bridgeklubben i Dagligstuen ønsker nye medlemmer! Klubben møtes hver onsdag fra kl. 
19:00-22:30. Vi er ikke toppspillere, men har det hyggelig med en kopp kaffe og något 
attåt og er glade når kortene er venner med oss.

Hvis noen er interesserte fra høsten, så legg en lapp i postkassen til Reidunn Bjargo 
Landingsveien 110, eller ring meg på 22 14 55 82 og dere vil bli tatt vel imot!

Ungdomsting!
Hva kan Orebakken gjøre for ungdommen? Dette vil vi høre ungdommens eget syn på. 
Styret vil derfor invitere all ungdom mellom 12 og 18 år til rådslagning onsdag 29. mai
kl. 19:00 i Dagligstuen. Det vil bli servert pizza og brus. Velkommen!

GOD SOMMER! ☺

Med vennlig hilsen
Styret
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