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Kjære beboere, 
 
Generalforsamling 2009 ble avholdt i Voksen kirke 9. juni. Referat fra generalforsamlingen kan fås 
ved henvendelse på styrekontoret eller ved å sende en e-post til styret@orebakken.no. Beboere vi 
har registrert med e-postadresse får referatet med dette Informasjonsbrevet.  
 
Det var ingen saker til behandling og valgkomiteens forslag til personer i tillitsverv ble valgt med 
akklamasjon. I tillegg ble valgt en person til i valgkomiteen og to personer til i Aktivitetsutvalget. 
 
Utleielokalene i juli 
Borettslaget har sommerstengt i juli. Det betyr at dersom du skal ha overnattingsrom og Dagligstuen i juli 
eller de første dagene i august så må disse bestilles i løpet av juni.  
 
Har du nøkkelbrikke kan lokalene bestilles på e-post, styret@orebakken.no. Trenger du nøkkelbrikke må 
denne kjøpes i kontortiden på tirsdager kl. 10-11 eller torsdager kl. 18.30-19.30.  
 
Styrevakter og kontortid i sommer  
Det vil ikke være kontorvakter i juli. Det vil heller ikke være kontortid tirsdag 2. og tirsdag 9. august.  
 
Siste kontorvakter før sommeren er torsdag 25. juni kl. 18.30-19.30 og tirsdag 30. juni kl. 10-11. 
 
Første kontorvakter etter sommeren blir torsdag 4. august og torsdag 11. august kl. 18.30-19.30. 
 
Daglig leder og styremedlemmer vil kun lese e-post sporadisk i juli og vil da kunne svare på enkle 
henvendelser.  
 
Telefonnumre til styremedlemmene finnes på www.orebakken.no. 
 
Vaktmester i ukene 29-32 kan nås på telefon 905 34 824. 
I øvrige uker nås vaktmester på telefon 481 25 905.  
 
Bamsehagen barnehage har ledige plasser fra høsten  
Bamsehagen barnehage leier lokaler av borettslaget i Landingsveien 110. Barn i borettslaget har prioritert 
plass i barnehagen. De tar i mot barn over 3 år. Barnehagen har ledige plasser fra i høst. Har du selv behov 
for barnehageplass eller kjenner du noen som trenger plass, så ta kontakt med barnehagen på telefon  
22 14 82 62. 
 
Barnehagen kan tilby: 

 Koselig barnehage med god atmosfære 

 Hel- og halvdagsplasser for barn fra 3 til 6 år  

 Åpningstid fra kl. 07:30 til 16:45 

 Kun 17 barn og et godt miljø 

 Egen skiløype og mange uteaktiviteter 

 Stabilt personale 

 Foreldrene er svært godt fornøyd med barnehagen! 
 
 
 

Vi ønsker alle sammen en riktig god sommer! 
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