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Det nærmer seg jul og det går nok ikke mange dagene før butikkene har juledekorasjonene 
fremme. Også Aktivitetsutvalget har begynt å planlegge juleforberedelsene, men før det er 
det ekstraordinær generalforsamling. Les mer under….

Ekstraordinær generalforsamling
Det avholdes ekstraordinær generalforsamling onsdag 27. november kl. 17.45 i Voksen 
kirke. Til behandling foreligger: Utskifting av vinduer og dører mot balkonger (jfr. sak 5F 
på ordinær generalforsamling 2002). Fullstendig innkalling med saksfremleggelse vil følge 
senere.

Julegrantenning søndag 1. desember
Aktivitetsutvalget og styret inviterer til julegrantenning søndag 1. desember kl. 16:00 på 
"Torget" (den store plassen midt i borettslaget). DEt blir julemusikk fremført av Bjølsen 
jentejanitsjar! Julenissen vil dele ut godteposer til barna, samt drikke for liten og stor. For 
at vi skal ha en viss formening om hvor mange vi blir er det fint om dere melder fra på sty
ret@orebakken.no om hvor mange voksne og hvor mange barn som kommer. Frist for 
påmelding 25. november

Ny rabattavtale med Telenor 
Rabattavtalen mellom OBOS og Telenor som var ment å gjelde ut 2002 har blitt klaget inn 
for Post- og teletilsynet. Dette har resultert i at rabattordningen måtte omlegges. Den nye 
rabattavtalen for fasttelefoni gjeldende fra 1. september i år er som følger:

• 20 % rabatt på trafikk hele døgnet

• 25 % rabatt på trafikk over kr. 4000,- per år
• Gratis trafikk på lørdager til andre fasttelefoner i Norge
• Inntil 50 % rabatt på utvalgte tilleggstjenester.

Rabattordningen gjelder automatisk for alle andelseiere.

Fuktighet i kjellerboder
Styret har mottatt flere meldinger om dette, og enkelte steder kan bedring av dreneringen 
bli nødvendig. Generelt vil vi henstille beboerne til å se etter at alle luftelukene i kjellerne 
står helt åpne i sommerhalvåret. Det er også viktig at den naturlige fuktigheten i grunnen 
kan slippe ut, dvs. at hyller i kjellerboder står minst 5 cm fra yttervegg og at gjenstander 
som dekker en større flate, ikke settes direkte på gulvet (benytt klosser e.l.).

Parkering på grøntareal
Styret gjør oppmerksom på at kjøring og parkering utenfor stenlagt eller asfaltert kjøreareal 
ikke er tillatt. Overtredelse kan medføre kontrollavgift.

Da gjenstår det bare å ønske alle en fortsatt god høst!

Med vennlig hilsen
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