
Solbukta Vel

Hei alle velmedlemmer!

Mai 2009

En ny sommersesong står for døren med hygge og aktiviteter, og det er tid for å
betale årets kontingent.

Kontingenten er uforandret kr. 100,- som bes innbetalt til vår konto 1617.20
50941, helst innen 1. juni. Husk å skrive medlemsnavnet og medlemsnummeret;
vi har litt problemer med å få registrert anonyme innbetalinger og
ektefeller /slektn inger.

Husk også å melde adresseforandring til oss,enten med lapp i vellets postkasse
eller til kasserer Mjelvas adresse. Har du lyst til å gi oss e-postadressen din?
Send isåfall en enkel melding om dette til ole.mjelva@ruter.no.

Årets generalforsamling vil vi avholde søndag 7. juni kl. 13 i Sloraparken
(såfremt været tillater). Vi håper du vil komme og være med å drøfte hva vellet
skal beskjeftige seg med i tiden fremover. For stemmerett på gene
ralforsamlingen forutsettes betalt kontingent.

Etter vedtektene skal forslag til behandling på generalforsamlingen være
innkommet til styret innen 1. mai. Vi tar imidlertid imot forslag inntil 17. mai
(i postkassen ved Korsveien).

Har du prøvd nettsted et www.solbukta.net? Her finner du opplysninger om
både vellet, veilaget og båtforeningen i Solbukta.

Praktiske opplysninger: Toaletthuset på Slora er åpent fra mai til september,
men i mai og september er vi selv ansvarlig for renholdet. Sommer-renovasjonen
er utvidet og går nå fra påske til høstferien, med søppeldunker i Korsveien.
Disseskal bare brukes til normalt husholdnings-avfall, og ikke miljøfarlige
stoffer, møbler, madrasser eller andre store ting.

PåSlora er det egne containere for papir og glass/metall, derfor skal dette ikke
kastes i de vanlige dunkene.

Ting du trenger å bli kvitt, må du kjøre til Teigen avfallsstasjon, som ligger nær
riksvei 157 mot Fagerstrand. Den har åpent til 19.30 mandag-torsdag og 15.00
fredager. Lørdagsåpent t.o.m. 16. mai. Sewww.folloren.no.FolloRen kan også
hente miljøfarlig avfall hos deg etter avtale.

Gi ditt bidrag til å skape det rent, pent og lyst i Solbukta. Plukk opp glasskår og
annet skjemmende avfall.

Vennlig hilsen
Solbukta Vel

AnITa Kristina Knaevelsrud
formann


