
OREBAKKEN BORETTSLAG

Informasjonsbrev
Nr. 2/2004 – uke 14

Påsken står for døren og vårtegnene blir flere og flere. To vårtegn er blant annet at 
det snart er tid for dugnad og generalforsamling. Datoene finner du under.

Generalforsamling tirsdag 4. mai kl. 17:45.
Årets generalforsamling finner sted tirsdag 4. mai kl. 17:45 i Voksen kirke. Innkallingen vil 
bli sendt ut i uke 17.

Dugnad 28. april 
Den 28. april inviteres alle til å gjøre en innsats for å rydde litt opp i uteområdene våre. 
Koster, river og søppelposer etc. deles ut ved Landingsveien 82. Vi har noen koster og 
river for små barn også. Når sekkene er fylt opp kan de settes godt synlig langs 
kjørebanene i borettslaget så vil vaktmester hente disse. Når din innsats er unnagjort 
inviteres du til boller og drikke utenfor Landingsveien 82. 

Containere 27. og 29. april
Det blir plassert ut containere 27. og 29. april. Større gjenstander settes ved siden av 
containeren. Vaktmesteren vil så sørge for en hensiktsmessig oppfylling. Husk også at det 
i vår arrangeres mange loppemarkeder i nærmiljøet vårt som sikkert vil sette pris på 
møbler og ”skrot” som ikke du vil ha lenger.

Kjøkkenhagemøte 27. april
Borettslaget har av kommunen leid et område ved siden av Landingsveien 116 som brukes 
til kjøkkenhager. Alle som i dag har kjøkkenhage og nye interessenter inviteres til 
”årsmøte” 27. april kl. 19:30 i Dagligstuen. 

Pensjonisttreff i borettslaget
Bomiljøutvalget – som er sammensatt av blokkrepresentantene i Orebakken – har foretatt 
en liten uhøytidelig undersøkelse blant de eldre i borettslaget for å finne ut om det var 
interesse for et PENSJONISTTREFF en formiddag i uken. De fikk mange positive 
tilbakemeldinger og det ble besluttet å sette i gang tirsdag 25. mai kl. 12:00 – 14:00 i 
Dagligstuen, Landingsveien 86.

Ildsjelene ønsker å poengtere at treffet er helt uforpliktende og ment som et møtepunkt for 
de som har tid til å bruke er par timer i uken og lyst til å bli kjent med andre pensjonister i 
borettslaget.

Det serveres kaffe/te og ”noe attåt”, og hvis noen har noe de har lyst til å bidra med er det 
bare hyggelig, men slett ikke nødvendig for å komme. Vel møtt!

Vel, det var alt for denne gang. Da gjenstår det bare å ønske alle en god påske!

Hilsen alle oss i styret
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