www.o-2.no, e-post: styret@o-2.no,
Brev til styret kan sendes c/o Cecilie Maske, Oksval terrasse 7 a
Oksval II på Facebook: Oksval II sameie
Hei!
Sommeren står definitivt for døren, og det er på sin plass med en liten oppdatering fra
styret i sameiet.
Aller først: Styret vil takke alle som deltok på og i forkant av dugnaden den 11. mai:
Strålende innsats av alle! Veldig mye arbeid ble gjennomført, og området vårt fikk en fin
ansiktsløftning før sommeren. Fortsatt er det en del trær som skal felles – både i løpet av
våren, og til høsten.
Forsøket med ”områdekontakter” så ut til å fungere godt, og vi fortsetter med det i kommende
dugnader. Vi mangler fortsatt områdekontakt i nord (OT 1-5) og oppe på ”knausen” (OT 1517). Er det noen som føler seg kallet, så ta kontakt med styret!
Mailadresser
Representanter for det nye styret har vært rundt og ringt på dørene i hele sameiet, primært for
å samle inn mailadresser, men også for å hilse på så mange av beboerne i sameiet som mulig.
De som ikke har fått besøk håper vi å treffe i andre sammenhenger, og ber dere sende en mail
til styret (styret@o2.no), slik at dere kommer på mailinglista. Det vil lette kommunikasjonen
mellom styret og beboerne, og spare en god del papir. Alle som fortsatt ønsker å få
informasjon fra styret i papirform, vil selvfølgelig få det.
Lekeplassen i Faret
Opprustning av lekeplassen i Faret tar til i løpet av juni, og når den er ferdig håper vi at vi har
fått en attraktiv lekeplass for store og små i området.
I forbindelse med ferdigstillelse av lekeplassen har vi lyst til å få til en gatefest for alle i
sameiet på sensommeren. Dato vil bli fastsatt senere. Er det noen som har lyst til å være med i
festkomiteen? Ta kontakt med styret!

Vaktmestertjenester
I sommer kommer det til å bli utført klipping av veikanter og lekeplasser ca hver 3. uke, utført
av USBL’s vaktmestertjeneste. Vi håper det vil føre til at det ser mer ”stelt” ut hos oss, og at
allergikerne blant oss vil være mindre plaget.
5-årsplan
Det er også satt i gang arbeid med en 5-årsplan for sameiets fellesområder og grøntarealer.
Mer informasjon om dette vil komme senere.
Adkomstveier
Arbeidet med å utbedre adkomstveiene i nordenden av sameiet (OT 1-9) startet etter pinse, og
skal ferdigstilles i løpet av juni. Flere adkomstveier står for tur.
Søppelcontainerene
Søppelcontainerene bør rengjøres før sommeren for at de ikke skal lukte mer enn nødvendig.
Det er ikke enkelt å få til dette, fordi tømming av containerene har vist seg å være noe ustabil.
Vi oppfordrer dere alle til å rengjøre ”deres” container ved anledning, og alltid å emballere
søppelet nøye for å unngå lukt.
Styret undersøker også muligheten for å få gjort dette av vaktmestertjenesten, men vet pr.dato
ikke om de kan gjøre det. Nærmere beskjed følger.
Facebook
Vi vil også minne om at sameiet nå er på Facebook (Oksval II sameie) og vi oppfordrer alle
til å gå inn og bli medlemmer i gruppen! Det er ment å være vår oppslagstavle, der
informasjon, bytte av tjenester, gode tips og råd, kjøpe/selge/bytte/gi bort – tjenester kan
foregå. Trenger du hjelp til å vaske vinduer? Eller lufte hunden? Har du lyst til å lufte hunder?
Eller sitte barnevakt? Vil du selge fjellskoene og kjøpe tangosko? Det er ikke umulig at du har
en nabo som kan hjelpe deg!
Styret har sitt siste møte før sommeren den 27.6. Styresaker bes sendes på mail, eller leveres i
postkassen i OT 7a før dette.
God sommer til dere alle!

Med vennlig hilsen styret
Cecilie, Eirik, Petter, Sandra og Lars

