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Aktivitetsdag 30. april
Fra en vel-forening i nabolaget har vi fått følgende: Vi satser på aktivitetsdag i Emmaus‐
området den 30. april i år. Dere er hjertelig velkomne til å delta, evt. komme med innspill
m.m. om dere har lyst. Ungdom & Fritid/Frivillighetssentralen er også med på dette. De
ønsker blant annet å benytte anledningen til å innhente ønsker og behov fra folk i området,
men først og fremst få folk ut og ned i området!
Vi tiltrer dette initiativet!
VM i hopp
Vi takker Naley og Berekvam for oppmøtet! Vi skjønner at skiinteressen ikke er på topp blant
beboerne, men det var jo spenning til slutt. Synd at de norske hopperne sviktet i annen omgang. Styret
er allikevel interessert i å arrangere tilsvarende ved andre anledninger. Det tekniske fungerte godt.
International Earth Hour
Dette er dagen da du fysisk kan vise at du setter pris på miljøet du har omkring deg og ønsker at det
ikke skal forverres. Hvordan gjør du det? Du slår av lyset i leiligheten din mellom kl 20:30 og 21:30
den 26. mars. Sjekk http://blogsno.panda.org/earthhour2011/ for mer info. Send GH

EARTHHOUR til 1933 for å få et gratis SMS-varsel en halvtime før Earth Hour starter.
Katastrofen i Japan

Styreleder har gitt 200,- til Redd Barna. Gi penger du også, du ser at her trengs det voldsomt
med midler for å få katastrofeområdet på fote igjen, ikke minst med hus. Det er nå snakk om
vel 15 000 omkomne. Ring Norges Røde Kors på 820 44 000 hvor du automatisk gir kr. 200,eller gi til Leger uten grenser på kto. 50100547500.
Graving ved Edlandhuset
Det er primært kabel for alarm og tv/internettsignaler vi legger, samt fiberkabel. Det er også
en dreneringsoppgave etter at det åpenbarte seg mye vann langs grunnmuren.
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