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Ordinær generalforsamling 2022 
Ordinær generalforsamling 2022 avholdes torsdag 21. april 2022 kl. 18.00 på Vinger hotell. Se 
egen innkalling som distribueres i postkassene 5. – 6. april. 
 
Vårdugnad 2022 
Vårdugnad blir tirsdag 26. april fra kl. 17.00 Oppmøte i Uglevegen ved garasjene.  
Følgende oppgaver er så langt satt opp: Spyling av garasjetak (garasje nærmest Lerkevegen), 
feiing av gangveier, rydding og fjerne ugress lekeplass, rydde kvister mellom gammel 
rundkjøring Gaukvegen og Kråkevegen, rydding av søppel og kvist langs Skjærevegen, 
rydding/raking skråning mot Kråkevegen, rette gjerde mellom lekeplass og Gaukvegen 18, 
rette opp gjerde lekeplassen mot Stærvegen. HAR NOEN FORSLAG TIL ANDRE OPPGAVER BES 
DE MELDES TIL STYRET F.EKS, PÅ EPOST POST@UGLEVEGEN.NO ELLER PÅ PAPIR I 
STYREPOSTKASSEN SENEST 22. APRIL. 
 
Kontainere for husavfall (ikke matavfall, bildekk, maling etc. Se oppslag på kontainer) kommer 
22. april og tømmes 26. april om morgenen. Kontainere for hageavfall kommer 26. april og 
hentes 28. april. 
 
Feiing rundt garasjene  
Det vil bli feid asfalt rundt garasjene onsdag 20. april fra kl. 08.30. Tar ca. 1 time. 
Biler som står ute må i denne tiden parkeres andre steder som f.eks. på gressplen mot 
Kråkevegen, parkeringsplasser i Uglevegen eller Gaukvegen.  
 
GJENTATT PÅMINNELSE: Hensettelse av søppel på utsiden av kontainerne  
Søppel skal IKKE hensettes på utsiden av kontainerne så fremt det ikke er emballert i 
«EKSTRASEKK» fra GIR.  
Malingspann, olje etc. SKAL UANSETT LEVERES TIL GJENVINNINGSSTASJON.  
 
Utevannkran ved redskapsbod 
Vannet settes på i løpet av april når det er rimelig sikkert at vi ikke får frost. 
 
Fremdrift asfaltering nye parkeringsplasser 
Entreprenøren VOLAS har varslet om at arbeidet med asfaltering av parkeringsplasser i 
Uglevegen og ved garasjene vil bli ferdigstilt når det er fritt for tele i bakken. Antakelig 
oppstart første halvdel av mai. 
 
Fremdrift «pynting» etter dreneringsarbeid Uglevegen og veioppgradering 
Entreprenøren Huatorpet har varslet oppstart innen 17 mai. 
 
Fremdrift lekeplass Uglevegen 
Det vil bli lagt fallunderlag (gressplen og plastunderlag) og satt opp lekeapparat i løpet av mai. 
 
Med vennlig hilsen 
Styret 
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