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Velkommen til årets
julegrantenning

Generalforsamlingen vedtok i juni at
renten på husbanklånet ikke skulle
bindes. Det så da ut som om den høye
renten måtte bli et kortvarig fenomen.
Men den høye renten er blitt
langvarig, og slik renten i Husbanken
ligger i dag, er det nødvendig med 10
% husleieøkning for at budsjettet i
2003 skal komme i balanse. Det vil
styret svært gjerne unngå.

Husbanken tilbyr nå fastrente på
6,5%. Det er 0,4 prosentpoeng lavere
enn tilbudet i juni. Om vi binder
renten på 6,5% nå, blir det ikke
nødvendig med husleieøkning i 2003
og de følgende 4 årene på grunn av
rentenivået.
Med fastrente blir det imidlertid ikke
adgang til individuell nedbetaling på
lånet i Husbanken de nærmeste fem
årene.
Ettersom generalforsamlingen i juni
var samstemt i ønsket om å beholde
flytende rente, ønsker styret å legge
spørsmålet om fastrente frem for
ekstraordinær generalforsamling før
endelig vedtak fattes.
Ekstraordinær generalforsamling blir
holdt i Røde kors huset i Vargveien
onsdag 27. november kl 19.00

Også i år vil vi sette opp juletre på det
åpne området ved siden av nr 108. Og 1.
søndag i advent blir det julegrantenning.
Men den skjer i år sammen med Løstad
og Døli vel.
Vellet har tradisjon med å tenne juletre
ved Døhli, og siden gå i fakkeltog via
Vargveien og Rådyrveien til Elvetangen
hvor det også skal tennes juletre. I år går
fakkeltoget fra Døhli om Ulvefaret med
julegrantenning hos oss før det fortsetter
videre. Og vi fra borettslaget er invitert til
å være med på fakkeltoget.
Vi starter utenfor stabburet ved
sykehjemmet søndag 1. desember kl
15.15. Etter at vi har tent juletreet og
sunget noen julesanger, går fakkeltoget i
Ulvefaret og vi tenner juletreet der også
med julesang. Derfra går vi opp til
Rådyrveien og fortsetter til Elvetangen
hvor det siste treet tennes. Så vær
velkommen til julegrantenning og
fakkeltog!
Og kanskje kommer nissen ?!

