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Innkalling til sameiermøte i  
Skogen Boligsameie 

 
Tirsdag 14. mars 2006 kl. 18.00 

Voksen Kirke (under etasje), Jarbakken 7 
 

Styret innkaller til sameiermøte i henhold til vedtektenes § 5.  Møtet er varslet i Skogen 
Rundt den 8. februar 2006.  Vi anmoder sameierne om å ta med den vedlagte adgangstegn i 
utfylt stand til møtet.  Vedlagt følger også fullmaktsdokument for sameiere som vil la seg 
representere ved fullmektig.  Fullmektigen må i så fall medbringe dokumentet i utfylt stand 
og undertegnet av sameieren(e).  Stemmesedler utleveres ved registrering.  Vennligst møt 
frem i god tid før kl. 18.00. 
 
Saksliste : 

1. Konstituering av møtet med godkjennelse av innkallelsen, fullmakter og valg av 
protokollfører, tre sameiere til tellekorpset og to til å underskrive protokollen.  

 
2. Styrets årsberetning. (s. 2) 

 
3. Regnskap med revisors beretning. (s. 7) 

 
4. Forslag: 

4.1 Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett 2006. (s. 11) 
4.2 Forslag fra styret om beising av boligfasader. (s. 15) 
4.3 Forslag fra styret om kjøp av festetomt og opptak av lån. (s. 17) 
4.4 Forslag fra Kyllesø, Normandbo, Høven om å tillatte utbygging av 3. etasje stue i 

A.Ø. 150, 152 og 154. (s. 18) 
4.5 Forslag fra Halvorsen om utvidelse av varmekabelområde/sluk 5. plan utenfor 

heishus. (s. 19) 
4.6 Forslag fra Egil Mørner om søknad om tilskudd til utbedring av 7. plan syd. (s. 19) 
4.7 Forslag fra Finne og Sveen om etablering av vindu i yttervegg. (s. 20) 
 

5. Budsjett for 2006 (s. 20) 
 
6. Valg (s. 22) 

 
Fullmaktsskjema, adgangstegn og notat fra advokat til sameiermøtet er vedlagt 
sakspapirene. 
 

Oslo, 5. mars 2006 
Styret 
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Sak 2 Styrets beretning for driftsåret 2005. 
Styret har i perioden bestått av Mette Steen (leder), Roar Skålin, Halvor Holm, Andreas 
Klein, Jakob Are Vikse og Hanne Heiberg.  Regnskapsfører har vært Anna Regnskap AS og 
revisor Lars Harald Brinchmann.  Det har vært avholdt 10 styremøter. 
Valgkomiteen har bestått av Kjell Kallseter, Bjørn Ståle Tennfjord og Knut Bidne.   
 
Økonomi 
Egenkapitalen er per 31. desember 2005  kr. 434 620.  Budsjettet for året 2005 viser et 
årsoverskudd på kr. 290 004.   
 
Forretningsførsel/ Regnskapsfører 
Styret er godt fornøyd med arbeidet som Ann Kristin Aunbakk hos Anna Regnskap utfører.  
Hun kjenner sameiet, sameiets historikk og beboerne godt. 
 
Vedlikeholdsplan 
Sameiermøtet 2005 vedtok en vedlikeholdsplan for 2005 bestående av følgende punkter: 
 

1. Utbedring av forkanten av garasjeanlegget     
2. Utbedring av piper       

  
I tråd med vedtaket på sameiermøtet har vår bygningstekniske konsulent, Hanna Larsen ved 
SINTEF Byggforsk, ledet gjennomføringen av tiltakene og fulgt opp utførende entreprenører. 
Styret er også i 2005 meget godt fornøyd med den jobben Hanna Larsen har gjort. 
 
Det var totalt avsatt kr 1 600 000,- til vedlikeholdsplanen i 2005. Tabellen under viser budsjett 
og reelt forbruk på hvert av tiltakene og til oppfølging av bygningsteknisk konsulent. 
Deretter følger en gjennomgang av hvert tiltak. 
 

Tiltak Budsjett Forbruk 
Utbedring av forkanten av garasjeanlegget 1 000 000 970 000 
Utbedring av piper 400 000  120 000
Honorar til bygningsteknisk konsulent 200 000 160 000
Totalt 1 600 000 1 250 000

 
Årsaken til redusert forbruk ved utbedring av piper er forklart under.  
 
1. Utbedring av forkanten av garasjeanlegget 
I tråd med planen er forkanten av garasjeanlegget utbedret med samme metode som vi 
tidligere har benyttet på bakkanten ab garasjedekket. Skadet betong er fjernet, det er 
installert anlegg for katodisk beskyttelse (se styrets beretning for 2003 for en omtale av denne 
metodikken) og ny betong er satt opp. Arbeidet er utført av Vedlikehold-Service Drammen 
A/S. 
 
Vi har nå katodisk beskyttelse av både frontdekke og bakdekke i garasjen, og overvåkingen 
av anlegget viser at dette fungerer tilfredsstillende. Nedbrytingen av armeringen har stoppet. 
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I forbindelse med arbeidet på forkanten er rekkverk og nedløp utbedret. Det er satt opp et 
høyere rekkverk enn tidligere, for å beskytte bilene mer mot snø. I fjerde etasje er det også 
gjort forsøk med å feste plater på rekkverket, for å få en enda bedre beskyttelse. Dersom dette 
fungerer tilfredsstillende både i forhold til vær og ventilasjon, er planen å installere plater 
også i de øvrige plan. 
 
Ved årsskiftet 2005/2006 er det styrets vurdering at vi i er ferdig med de største utbedringene 
i garasjen. Tidligere analyser har vist at det kan være nødvendig å utbedre enkelte søyler, og 
dette bør vurderes i kommende år. Selve garasjedekket trenger ikke utbedring nå, men det 
bør overvåkes i årene som kommer. 
 
2. Utbedring av piper 
Høsten 2004 startet vi utbedring av det vi trodde var dårlig avtrekk i enkelte piper på 
syvende plan, noe som førte til røykinnslag i noen boliger. Undersøkelsene viste at enkelte av 
seksjonene fikk røyk inn andre veier enn via ildstedene. Grunnen til dette er hovedsakelig at 
en del av de opprinnelige skorsteiner bygd med Leca-elementer ikke er tette nok. Tidens 
tann, temperaturforskjeller og fyring har også gjort at Lecaen er blitt mer porøs.  
Konklusjonen av undersøkelsene er at forbedring av avtrekket ikke vil løse problemene. I 
stedet må pipene utbedres slik at de blir tette.  
 
En metode for utbedring ble høsten 2004 utprøvd i ett av de doble pipeløpene som går fra 
sjette plan og opp gjennom syvende plan. Metoden går ut på å bytte ut Leca-rørene med 
Isokern foringsrør. Undersøkelser etter utbedringen viser at dette løser problemet med 
røykinnslag, men denne metoden er kostbar fordi den krever at de gamle Leca-rørene må 
fjernes. Dessverre sitter disse rørene fast i armering. 
 
I 2005 ønsket vi derfor å prøve ut en annen og rimeligere metoder. En faglig diskusjon om 
hvilke metoder som er hensiktsmessige har gjort at denne utprøvingen har tatt tid. Styret har 
ikke ønsket å benytte metoder som det er knyttet usikkerhet til, og vi valgte derfor å 
undersøke alternativene nærmere før nye forsøk ble gjort. Høsten 2005 ble det besluttet å 
prøve ut en metode som er basert på å senke stålrør ned i de eksisterende Leca-rørene. Dette 
ble testet i to pipeløp på syvende plan, og erfaringene er gode. 
 
Dessverre førte diskusjonene rundt valg av metode til at vi ikke fikk utbedret alle pipene som 
har kjente skader i 2005. Imidlertid skulle alt nå være klart for å gå videre med utbedring i 
2006. Forsinkelsen gjorde også at kostnadene ved dette tiltaket ble lavere enn budsjettert i 
2005. 
 
Oppgradering av heiser 
Etter gjentatte problemer med heisene, ble det vedtatt på det ekstraordinære sameiermøte  
26. august 2004 at heisene skulle skiftes ut basert på tilbud fra Schindler Stahl Heiser AS.  Få 
uker senere ble det inngått kontrakt om utskiftningen. Arbeidet skulle etter planen starte 1. 
januar 2005, men ble på grunn av et halvt års streik blant heismontørene utsatt (i samsvar 
med kontrakten). Vi ble enige med Stahl om at arbeidet skulle starte 1. august blant annet for 
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å unngå å ha kun én heis i drift i fellesferien. Utskiftingen skulle i følge avtalen ta 18 uker. 
Det har imidlertid oppstått forsinkelser og ufortsette problemer i arbeidet, og per 1. januar 
2006 ble sameiet forespeilet ferdigstillelse i midten av februar 2006. Heisleverandøren har 
betalt avtalefestede dagbøter på ca. kr. 2 500 per dag siden midten av desember. Styret har 
vedtatt at noen av disse pengene skal finansiere nye dørkarmer i stål rundt heisene for å 
erstatte de nåværende karmene i tre.  Vi fikk også gratis service på heisene i hele 2005. 
 
Rødkleiva 
Sameiermøtet 2005 fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

”Skogen Boligsameie ønsker at Marka bevares og benyttes til glede og rekreasjon 
fremfor utbygging. Vi tar avstand fra planene om bygging av hoppanlegg i 
Rødkleiva. 
Styret i Skogen Boligsameie får fullmakt til å arbeide aktivt for å bevare Marka og 
lokalmiljøet. Styret oppfordres til å arbeide sammen med øvrige borettslag, sameier og 
velforeninger i området på den måten styret finner mest hensiktsmessig for å oppnå at 
Rødkleiva hoppanlegg ikke bygges ut.” 

 
Med bakgrunn i dette vedtaket har styret engasjert seg sterkt i arbeidet med å forhindre et 
hoppanlegg i Rødkleiva. Sammen med Sørkedalen Vel tok vi initiativ til et møte mellom 
beboere, velforeninger og frilufts- og naturvernorganisasjoner i april 2005, og dette resulterte 
i dannelsen av Aksjon Vern Rødkleiva (AVR). AVR har vært svært aktive i den offentlige 
debatten om Rødkleiva og har arrangert aktivitetsdag ved Strømsdammen og to store 
folkemøter i Voksen Kirke. Begge møtene hadde stor oppslutning (ca. 200 tilhørere) og det 
var sentrale politikere til stede. På det siste møtet, 30.8.2005, erklærte byrådsleder Erling Lae 
at dette var begravelsen for utbygning av skiflyvningsbakke i Rødkleiva, og fikk tilslutning 
fra alle de andre politiske partiene.   
 
Dessverre gikk Norges Skiforbund inn for utbygging av Rødkleiva selv om politikerne i Oslo 
hadde gjort det klart at de ikke ønsket dette. Det gjorde at spenningen rundt Rødkleiva holdt 
seg inntil det internasjonale skiforbundet, FIS, var på befaring i Oslo i september i forbindelse 
med vurderingen av Oslo som kandidat til VM på Ski 2011. FIS gjorde det klart at de ønsker 
et arrangement i Holmenkollen, men at bakken der må fornyes. Oslo kommune startet derfor 
utredning av en fornyelse av Holmenkollen. I praksis vil dette utelukke Rødkleiva for lang 
tid fremover, fordi det vil bli investert svært mye i Holmenkollen. 
 
Inntil det er fattet endelig vedtak om Holmenkollen og VM på Ski 2011 vil AVR fortsette sitt 
arbeid, men med et noe lavere aktivitetsnivå enn i 2005. Ved utgangen av 2005 er Roar Skålin 
fra Skogen Boligsameie leder av AVR. 
 
Forsikring 
Vi har hatt noen få innvendige rørbrudd i året som gikk.  
 
Vaktmester/ snømåking 
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Vaktmesterfirmaet NEAS har nå vært hos oss i ca. halvannet år.  Styret er veldig godt 
fornøyd med det nye firmaet.   
 
B.I. Strøm/ Aktiv snøbrøyting brøyter snø hos oss.  Vi er stort sett fornøyd med deres arbeid. 
 
Eierforhold til parkeringsplassene på nedsiden av sameiet/ garasjehuset 
Sameiet ble innkalt til rettsmegling i Lagmannsretten den 13. oktober 2005 for å se om 
partene i denne saken kunne komme til enighet og dermed unngå en kostbar rettssak i 
Lagmannsretten i mai 2006.  Styret ble representert ved styrets leder og sameiets advokat Jan 
Jansen fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche.  Vi ble enig om å inngå et forlik, og sameiet 
fikk tilbud om å kjøpe begge parkeringsplassene, deler av bilveien opp til sameiet samt noen 
områder rett foran boligene på 1. plan nord og syd for kr. 850 000.  Dette tilbudet synes styret 
var meget bra, og la det derfor frem for et ekstraordinær sameiermøte 2. november 2005.   
Styrets leder ble enig med Ole Ruud om at det endelige oppgjøret skal skje når det tinglyste 
skjøtet legges frem, dog tidligste 1. februar 2006.  Følgende forslag ble enstemmig vedtatt på 
møtet. 
 

1. Skogen Boligsameiet kjøper begge parkeringsplassene på nedsiden av sameiet, samt 
noen mindre arealer i samme området til kr. 850 000 fra Ole Ruud når det endelige 
tinglyste skjøtet legges frem, dog tidligst 1. februar 2006. 

2. Hver seksjon betaler et engangsbeløp á kr 4 300 innen 20. januar 2006. 
 
Voldgiftsdomstolens avgjørelse vedrørende festeavgiften  
Voldgiftssaken ble holdt 9. desember 2004.  Utfallet av dommen ble mottatt 19. januar og 
sameiet har fått medhold i Voldgiftsdomstolen vedrørende størrelsen på festeavgiften vi skal 
betale i årene som kommer.  Festeavgiften vil bli konsumprisregulert årlig, slik den alltid har 
blitt gjort.  Dommen kan ikke ankes av motparten.  Saksomkostningene blir delt mellom 
partene. 
 
Pipefeiing 
Feievesenet har feiiet pipene i sameiet februar 2005. 
 
Sonene og grøntarealene 
Fellesdugnad ble arrangert den 27. april 2005 med godt oppmøte og resultat.  I tillegg har de 
sonetillitsvalgte både før og etter fellesdugnaden tatt initiativ til dugnader innad i sine 
respektive soner. 
 
Styret vil gjerne takke de sonetillitsvalgt for en flott innsats.  I perioden har følgende 
personer fungert som sonetillitsvalgte: 
 Sone 1 nord  Trond Heiberg (A.Ø. 125) 
 Sone 1 sør  Jeanette Krøger (A.Ø. 99) 
 Sone 5 nord  Jan Petter Westlie (A.Ø. 146) 
 Sone 5 sør  Arild Paulsen (A.Ø. 171) 
 Sone 6 nord  Toril Grue (A.Ø. 219) 
 Sone 6 sør  Kjerstin Biering (A.Ø. 200) 
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 Sone 7   Bente Hemstad (A.Ø. 252) og Anne Marit Jacobsen (A.Ø. 260) 
 Sone 8   Jens Solli (A.Ø. 274)  
 
Web sider 
Informasjon om Skogen Boligsameie finnes på www.skogen.info.  Der finnes også  
e-mail adressene til styret, Skogen Rundt (informasjonsbrev fra styret) og annen informasjon.  
Eiendomsmeglere vil finne en del nyttig informasjon om sameiet på web-sidene.  
  
Roar Skålin trekker seg fra styret etter mange år med stor innsats for sameiet.  Han har blant 
annet arbeidet med vedlikehold og i en aksjonsgruppe mot skyflyvingsbakke i Rødkleiva.  Vi 
andre i styret vil savne hans kunnskaper og stor arbeids kapasitet.  Vi vil gjerne rette en stor 
takk til han.  
 

Oslo, 22. februar 2006 
Mette Steen (sign.), Roar Skålin (sign.), Halvor Holm (sign.),  

Andreas Klein (sign.), Jakob Are Vikse (sign.), Hanne Heiberg (sign.). 
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Sak 3  Regnskap med revisors beretning 

 Resultatregnskap   2005 Budsjett  2004
      
Driftsinntekter  Note    
  Fellesutgiftsandeler 1) 5 514 600 5 514 600 5 302 500
  Nye Heiser 1 og 2) 1 287 610 1 636 200 13 690
  Motorvarmegebyr/garasje 2) 58 450 50 000 58 800
  Andre inntekter 2) 47 600 10 000 23 080
  Driftsinntekter   6 908 260 7 210 800 5 398 070
       
Kostnader     
  Styrehonorar   120 000 120 000 120 000
  Arbeidsgiveravg.   17 795 18 000 16 280
  Avskrivning maskiner invr 10) 36 780 37 000 36 780
  Frakt, transportkostnad ved varefor      420
  Renhold   111 214 110 000 106 381
  El strøm, lys   327 043 240 000 229 552
  Vaktmestertjenester   521 372 480 000 679 911
  Snøbrøyting og strøing   128 528 130 000  
  Skadedyrkontroll / renhold   34 200 28 000 20 472
  Anskaffelser ikke aktiver      525
  Verktøy m.m   26 551 25 000 34 002
  Service avtale Thyssen H.     25 000 162 585
  Vedl.h.heis   16 507 20 000 13 570
  Vedl.h.garasjehus   1 116 25 000 23 475
  Vedl.h. bolighus gangv.m.   80 183 200 000 176 761
  Grøntarealer   42 605 50 000 40 962
  Vedlikeholdsplanen   1 486 517 1 650 000 1 735 036
  Kjøp/installasjon av to nye heiser 1) 1 415 706 1 706 000 13 690
  Regnskapsførsel   85 847 75 000 84 953
  Revisor   15 625 16 000 15 500
  Juridisk bistand      -6 200
  Konsulenttjenester   96 977 160 000 63 944
  Honorar til ekstern konsultent    15 000   
  Kontorrekvisita   389 3 000 9 824
  Telefon - fax   9 733 12 000 8 283
  Abonnement internett      6 504
  Porto     1 000 407
  Reisegodtgj./km      46
  Andre driftsutgifter   16 932 15 000 4 126
  Forsikring 5) 625 848 626 000 576 953
  Vakthold (verdisikring)   29 274 30 000 21 051
  Janco   202 539 206 000 186 977
  Styremøter og sameiemøter   1 700 2 000 4 587
  Festeavgift 6) 412 763 410 000 408 010
  Vann- og avløpsavgift   546 011 550 000 502 080
  Feieravgift   23 494 24 000 23 696
  Renovasjon/miljøtransport   161 013 165 000 162 707
  Transaksjons og bankkost   6 874 5 000 6 808
      
  Driftskostnader   6 616 136 7 164 000 5 490 657
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  Driftsresultat   292 124 46 800 92 587
       
  Renteinntekter bank, post   1 726 5 000 112
  Renteutgifter   -3 846 -5 000 -5 735
      
Resultat til annen egenkapital   290 004 46 800 98 045
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 Balanse   2 005  2 004
      
Eiendeler      
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm  Note    
  Traktor 8) 1 000  1 000
  Snøfreser tokvam 220 9) 1 000  1 000
  Dørtelefon 7) 1 000  1 000
  Møterom 10) 32 729  69 509
sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm   35 729  72 509
      
 Forskuddsbetalt til leverandør 4) 233 506  791 214
  Andre fordringer, dagsbøter 2) 35 000   
  Debitoter/sameiere 1) 109 020  121 190
  Påløpt ikke forfalt 4) 14 653  14 653
  Interim forsikring 3) 99 185  33 889
  Opptjent ikke fakturert driftsinnt 4) 9 769  9 769
  Forskuddsbet kostn. el. 4) 6 906  0
Sum Andre fordringer   508 039  970 715
      
  Interim Bank   0  8 000
  7878.05.09693   1 780 058  824 263
  Bn bank 9235 12 40018   388  388
Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende   1 780 447  832 651
      
Sum Eiendeler   2 324 215  1 875 875
      

Egenkapital og gjeld      
       
Vedlikeholdsfond      
  Vedlikeholdsfond   154 092  154 092
Annen egenkapital      
  Egenkapital   9 476  88 569
 Resultat   290 004  98 045
Sum Annen egenkapital   280 528  9 476
Sum Egenkapital   434 620  144 615
      
Gjeld      
  Leverandørgjeld 12) 360 341  108 014
  Forskuddstrekk   62 280  52 160
  Skyldig arb.avgift   17 235  15 720
  Innbetaling heisarbeid 2006 1) 1 153 000  804 410
  Forskudd fra kunder innbetalt   219 306  750 956
  Påløpt kostnad   77 434  0
Sum Gjeld   1 889 596  1 731 260
      
Sum Egenkapital og gjeld   2 324 215  1 875 875
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2005 
 
Note 1 Fellesinnbetalinger 
Fellesinnbetalingene var på totalt kr 5 514 600.  Det ble også fakturert kr 1636 200,- som er andre og tredje innbetaling for installering av 
nye heiser.  Heisprosjektet har totalt blitt fakturert med kr 2 454 300, 2004 og 2005, og  kr 1 153 000 var ved utgangen av 2005 
forskuddsbetalt.  Innstallering ble sterkt forsinket av heismontørenes streik.  Ferdigstilt først i 2006.  Inntektene i prosjektet er beregnet 
mot kostnadene, samt graden av ferdigstillelse.   
Forfalte fellesutgiftsandeler var på kr 109 020,-.  Blir fulgt opp. 
 
Note 2 Diverse inntekter 
Purregebyr     kr          850,- 
Eierskiftegebyr      kr        6 000,- 
Utleie garasjeplasser og motorvaremegebyr  kr      58 450,- 
Nøkkler og kort     kr        5 550,- 
Innbetalt for dugnad etc    kr           200,- 
Dagsbøter vedr. nye heiser    kr      35 000,-  
Andel nye heiser     kr  1 287 610,- Totalsum kr  1 393 660,- 
 
Note 3 Forsikringskrav 
Dette er utlagt for skader som forsikringsselskapet skal refundere. 
 
Note 4 Påløpt ikke forfalte krav 
Dette er andre krav, også forskudd til leverandør, postene er til oppgjør i 2006.  
 
Note 5 Forsikringspremie  
Forsikringspremie gjelder i perioden 01.01.2005 til 31.12.2005   kr 625 848,-. Vesta polisenr. 5156167. 
 
Note 6 Festeavgift  
Premien gjelder for perioden 01072004 og 30062005.  Den har siden sameiets oppstart vært regnskapsført ved betaling. 
  
Note 7 Dørtelefonanlegg 
Sum pr 31.12.05     kr     1 000,- 
 
Note 8 Traktor  
Sum pr 31.12.05     kr     1 000,- 
 
Note 9 Snøfreser 
Sum pr 31.12.05     kr     1 000,- 
 
Note 10 Spise og møterom 
Anskaffet/ferdig  30. november 2001  
Anskaffelseskost       kr 182 897,- 
Avskrivning pr 1.1.05    kr 150 138,- 
Sum pr 1.1.05     kr    69 509,-  
Årets avskrivning     kr   36 780,-   
Sum pr 31.12.05     kr   32 729,- 
 
Note 11 Nye Heiser 
Det er forskuddsbetalt til Schindler Stahl Heiser AS  kr          233 506,- 
for installering av nye heiser.    
 
Note 12 Leverandørgjeld 
ANNA REGNSKBYRÅ MELLOMR  -14 965
Bjørn Frøyd As  -48 875
BYGGFORSK  -61 613
FALKEN VERDISIKRING  -1 085
Godtgjørelse styreleder/og representanter  -1 859
Hafslund  -1 869
NEAS AS  -43 093
Norfolier AS  -241
Oslo Komm Plan og Bygning  3 530
RØA JERN OG FARVE AS  -9 205
Telenor  -1 935
USTEKVEIKJA ENERGI AS  -14 682
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VS Vedlikeholdservice  -164 449

 Sum  -360 340

Samtlige leverandører har forfall januar/februar 2006.  Kostnadene er utgiftsført i 2005.  
 
Sak 4 Forslag til sameiermøtet 
 
4.1 Forslag fra Styret:   Vedlikeholdsbudsjett 2006 
 
Styret har sammen med vår byggetekniske konsulent Hanna Larsen hos SINTEF Byggforsk 
gjennomgått behovet for vedlikehold i 2006. Vi har tatt utgangspunkt i kjente skader, 
tidligere foreslåtte tiltak, tilstandsvurderingen og de utredninger som er gjort de siste årene. 
 
Styret foreslår at det settes av kr. 2 000 000,- til vedlikeholdsplan for 2006. Forslag til 
disponering av disse midlene er gitt nedenfor. I tillegg til dette kommer ordinært 
vedlikehold av heis, garasjehus, garasjeport, bolighus, gangveier og grønne arealer, slik at 
det totale vedlikeholdsbudsjettet for 2006 vil bli: 

 
Vedlikehold heis  20 000,- 

 Vedlikehold garasjehus og port  25 000,- 
 Vedlikehold bolighus, gangveier med mer.   200 000,- 
 Grønne arealer  50 000,- 
 Vedlikeholdsplanen 2 000 000,- 
 Totalt 2 295 000,- 
 
 
Dette vedlikeholdsbudsjettet vil være kr. 350 000,- høyere enn i 2005. Hovedårsaken til dette 
er at vi i 2005 ikke fikk utført den planlagte utbedringen av piper. Styret foreslår derfor at 
overskuddet fra 2005 overføres til vedlikehold i 2006. Vedlikeholdsbudsjettet er likevel ikke 
tilstrekkelig til å dekke alle oppgavene styret hadde ønsket å prioritere, men det er så høyt 
som det er mulig å få det uten å øke fellesutgiftene. 
 
Vi prioriterer å ferdigstille utbedringene av pipene i løpet av året, slik at alle som har ildsted 
kan benytte disse. Andre oppgaver vi ønsker å gjøre i 2006 er utbedring av råteskader på 
ytterveggene på 7. og 8. plan, utskifting av takrenner i C-boligene og utbedring av 
asfaltdekket over garasjen. Videre vil vi male C-boligene og en del fellesareal i forbindelse 
med at sameiet skal males i 2006, se sak 4.2. Vi setter inn igjen utbedring av 
balkongkonsoller. Dette burde vært gjort for flere år siden, men har måttet vente på grunn av 
mere kritiske oppgaver. Det er usikkert hvor mange konsoller vi kan utbedre i 2006. Endelig 
ønsker vi å utbedre et uteområde på 8. plan og oppgradere vestibyle og heishus.   
 
Tiltak som dessverre må vente til senere år inkluderer: 

− Tilstandskontroll og oppfølging av arbeider i undergrunnen 
− Utbedring av enkelte kjente, men ikke kritiske vannlekkasjer 
− Utskifting av utvendig lys 
− Forskjønning av parkeringsplassene og området hvor containerne står 
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− Utbedring av utvendige betongvegger, spesielt på heishuset 
 
Forslag til vedlikeholdsplan blir dermed: 
 
1. Utbedring av piper 
 
Høsten 2004 startet vi å utbedre det vi trodde var dårlig avtrekk fra enkelte piper på 7. plan, 
noe som førte til røykinnslag i enkelte boliger. Undersøkelsene viste at enkelte av seksjonene 
fikk røyk inn andre veier enn via ildstedene. Grunnen til dette er hovedsakelig at en del av 
de opprinnelige skorsteiner bygd av Leca-elementer ikke er tette nok. Tidens tann, 
temperaturforskjeller og fyring har også gjort at Lecaen er blitt mer porøs etter at seksjonene 
ble bygget.  Konklusjonen av undersøkelsene er at forbedring av avtrekket ikke vil løse 
problemene. I stedet må pipene utbedres slik at de blir tette.  
 
Høsten 2004 utbedret vi et av de doble pipeløpene fra 6. plan og opp gjennom 7. plan med en 
mulig metode. Erfaringene fra dette er gode, men metoden var dyr og utførende entreprenør 
mente mange av pipene i sameiet måtte utbedres på denne møte. I 2005 har vi derfor testet ut 
en metode fra en annen entreprenør, samtidig som nødvendige utbedringer er kartlagt bedre. 
På grunnlag av dette har vi nå inngått avtale med Bjørn Frøyd AS om utbedring av i alt 
elleve pipeløp hvor det er konstatert røyklekkasje. Vi vil arbeide videre med å undersøke om 
flere piper er utette.  
 
Selv etter utbedring av pipene vil noen av enhetene kunne ha dårlig avtrekk. 
Utbedringstiltakene vil variere fra enhet til enhet, men både bedre tilførsel av frisk luft og 
forlengelse av piper er aktuelt. Kostnader ved slike tiltak er tidligere dekket av den enkelte 
sameier, og styret foreslår at vi fortsetter denne praksis da disse tiltakene vil være 
forbedringer/standardhevinger. 
 
Defekte piper som fører til røykinnslag er et problem vi må ta alvorlig, siden det kan være 
helsefarlig. Inntil videre har vi innført fyringsforbud i noen seksjoner. Vi ønsker å 
gjennomføre utbedring av pipene i så stort tempo som er forsvarlig innenfor 
vedlikeholdsbudsjettet, og dersom det ikke avdekkes mange nye skader håper vi å sluttføre 
arbeidet i 2006. 
 
Antatt kostnad i 2006:     kr. 600 000,- 
 
2. Utbedring av råteskader på ytterveggene på 7. og 8. plan 
 
Enkelte av ytterveggene mot øst i de øverste delene av sameiet har fått råteskader som gjør at 
panel må byttes. Dette bør gjøres før malingen av sameiet i 2006 (jf. sak 4.2), og det er en 
fordel om det blir gjort før knoppskytingen om våren. Da kan vi slippe å fjerne en del 
busker/planter. Skadene er størst på 8. plan, men det er også noen vegger på 7. plan som bør 
tas. 
 
Antatt kostnad i 2006:     kr. 30 000,- 
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3. Utskifting av takrenner i C-boliger 
 
Takrennene på C-boligene er preget av tidens tann og noen av dem har lekkasjer. Noen er 
også montert galt, slik at vannet ikke renner mot avløpet men blir stående i takrennen til det 
renner over kanten. Både hull og vann som renner over kanten fører til at vannet havner på 
balkongen under. Styret foreslår at disse takrennene skiftes når det likevel skal settes opp 
stillas i forbindelse med malingen av sameiet. For ordens skyld: B-boliger har ikke takrenner, 
og i A-boligene er rennene frest inn i balkonggulvene (I A-boligene er det nedløp, og øvre del 
av disse vil bli renovert der konsollene utbedres, jf. tiltak 7.). 
 
Antatt kostnad i 2006:     kr. 135 000,- 
 
4. Maling/beising av fellesareal og C-boliger 
 
Styret foreslår at sameiet skal beises i 2006, se sak 4.2. Dette vil medføre en kostnad knyttet til 
beising av fasader på C-boligene og maling av fellesareal. 
 
Antatt kostnad i 2006:     kr. 590 000,- 
 
5. Utbedring av et uteområde på 8. plan 
 
Vi har hatt problem med at vann blir stående på et område på 8. plan, både fordi området 
ikke hadde avløp og fordi asfalten var blitt ødelagt. Utbedring startet i 2005 og ferdigstilles 
når snøen går. 
 
Antatt kostnad i 2006:     kr. 50 000,- 
 
6. Utbedring av asfaltert dekke over garasjeanlegg. 

Dekket over garasjeanlegget er blant de få asfaltdekkene som ikke har blitt utbedret, og det 
er nå ønskelig å i verksette tiltak for å hindre nedbryting og vannlekkasjer. Tiltaket omfatter:  

− Utbedring/tetting av alle overganger mellom dekket og oppstikkende 
veggkonstruksjonene i betong. 

− Tette utforming av dekkeavslutning (kantavslutning) mot garasjeveggene i betong.  
Det burde også vært gjort utbedringer under blomsterkassene og av betongen på veggen ved 
inngangpartiet (nordvegg på garasjen), men dette må utsettes. 
 
Antatt kostnad i 2006:     kr. 70 000,- 
 
7. Oppgradering av vestibyle og heishus innvending 
 
Det har i mange år vært et ønske å heve standarden på vestibylen og sørge for inngangsparti 
og heishus er presentabelt. I 2005/2006 har vi skiftet heisene, og styret ønsker at sameiet skal 
greie å holde disse pene og unngå hærverk. Vi tror at en generell heving av standarden på 
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inngangspartiet og heishuset vil gjøre dette enklere. Vi foreslår derfor å sette av midler til 
oppussing av vestibylen og maling av deler av heishuset innvendig. Det første skulle vært 
gjort på dugnad i 2005, men ble utsatt på grunn av heisutskiftingen. Vi ønsker også å utbedre 
taket. Innvendig i heishuset foreslår vi å male alle plan som har heisdører. Deler av dette 
arbeidet vil bli gjort på dugnad. 
 
Antatt kostnad i 2006:     kr. 50 000,- 
 
8. Utbedring av balkongkonsoller 

Arbeidet med å utbedre skadede balkongkonsoller og fugingen mellom balkonger har stått 
på vedlikeholdsplanen i mange år, men blitt nedprioritert på grunn av andre og viktigere 
tiltak. Skadene på konsollene ble kartlagt i 2003/2004, og det var da 45 konsoller med fukt- og 
avskallingsskader. Noen nye kan ha kommet til. Hovedårsak til skadene er manglede 
vertikal tetting mellom prefabrikkerte balkongelementer, slik at vann renner på oversiden av 
konsoll og skader disse.  
 
Metoder for reparasjon ble uttestet i 2003/2004. Vi vil undersøke om disse metodene er 
tilstrekkelig gode, og evtentuelt gjøre justeringer. Avtale om arbeidet vil bli inngått med 
Vedlikehold-Service Drammen AS, som har gjort uttestingen, samt andre betongarbeider på 
Skogen de siste årene. Det vil ikke være tilstrekkelig med midler til å reparere alle skadene i 
2006, men vi vil utbedre de mest skadede konsollene i 2006, og fortsette arbeidet i 2007. 
Det avsettes ikke et gitt beløp til dette punktet, innsatsen vil være avhengig av kostnaden ved 
andre tiltak. 
 
Antatt kostnad i 2006:     kr. 225 000,- 
 
9. Honorar til byggeteknisk konsulent 
 
Antatte arbeidsoppgaver: 
 Oppfølging av arbeidene med utbedring av piper. 
 Planlegging, innhenting av tilbud og oppfølging av arbeidene i forbindelse med 

utbedring av balkongkonsoller, råteskader og utskifting av takrenner.    
 Løpende vedlikehold som fuktskader, lekkasjer etc. 

 
Antatt kostnad i 2006       kr. 250.000,- 
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Forslag til vedtak: 
 
Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2005: 
 

Vedlikehold heis  20 000,- 
 Vedlikehold garasjehus og port  25 000,- 
 Vedlikehold bolighus, gangveier med mer.   200 000,- 
 Grønne arealer  50 000,- 
 Vedlikeholdsplanen 2 000 000,- 
 Totalt 2 295 000,- 
 
Sameiermøtet ber styret gjennomføre en vedlikeholdsplan med følgende tiltak i 2006: 
 

1. Utbedring av piper. 
2. Utbedring av råteskader på ytterveggene på 7. og 8. plan 
3. Utskifting av takrenner i C-boliger 
4. Maling/beising av fellesareal og C-boliger 
5. Utbedring av uteområde på 8. plan 
6. Utbedring av asfaltert dekke over garasjeanlegg 
7. Oppgradering av vestibyle og heishus innvending 
8. Utbedring av balkongkonsoller 

 
Tiltakene skal følges opp av byggeteknisk konsulent. Sameiermøtet er kjent med at det er et 
stort antall tiltak som skal utføres, og at kan være nødvendig å utsette noen til 2007.  Styret 
gis fullmakt til å avvike vedlikeholdsplanen dersom det oppstår forhold/skader som krever 
umiddelbar utbedring.  
 
 
4.2 Forslag fra Styret:   Beising av boligfasader 
 
Beising av fasadene ble sist gjort i år 2000, og før det i 1994. Det er nå behov for ny beising. 
Mange av fasadene er svært uttørket. I henhold til vedtektene kan det vedtas av 
sameiermøtet at beising kan pålegges den enkelte sameier (jfr. §13).   
 
I vedtektene er det også regulert at seksjonene ikke kan males i annen farge [enn den 
opprinnelige] uten tillatelse fra sameiermøtet (jfr. §12). I forbindelse med vedtak om beising 
på sameiermøtet i år 2000 ble det gjort følgende vedtak som berører fargevalg 
  

Fremtidig beising av fasader skal inkorporeres i den fremtidige vedlikeholdsplan. 
Basis for fremtidig beising vil være ihht. rundspørring av 1994. Informasjon rundt 
rundspørringen av 1994, knyttet til farvevalg, sendes beboerne gjennom Skogen 
Rundt. 

 
Styret antar at det refereres til en rundspørring som ble gjort i 1993, hvor resultatene ble 
anvendt ved beisingen i 1994. Rundspørringen resulterte i at rødfarge (senere definert som 



 16

Engelsk Rød) ble tillatt på fasadene, og at rekkene kunne endre farge mellom Tømmer 
(brunt), Grønn Umbra og Engelsk Rød forutsatt at samtlige seksjoner i rekken ble malt i 
samme farge samtidig. Styret foreslår å fortsette denne praksis.  
 
Tidligere har det vært noen misforståelser mellom naboer knyttet til skifte av farge. For å 
hindre unødvendige problemer, vil styret innføre en enkel ordning med registrering.  
Dersom en rekke ønsker å skifte farge, skal alle sameiere i rekken skrive under på ønsket og 
det underskrevne notatet leveres styreleder.  
 
For å beise C-boligenes fasader mot Sørkedalen må det settes opp stillas på takene på 6. plan.  
Av hensyn til takene kan ikke den enkelte sameier gjøre dette. Ved vedtak om beising på 
sameiermøtet i år 2000 ble det bestemt at sameiet skulle engasjere maler til å utføre arbeidet, 
mot at beboerne i C-boligene dekket en egenadel på kr. 1000,-.  Styret foreslår å følge opp 
denne praksis, men ønsker å øke egenandelen til kr. 3000,-. Til gjengjeld vil sameiet nå også 
ta ansvaret for å beise tilhørende utvendig rekkverk på balkongene og fasaden på forsiden av 
C-boligene (mot øst). 
 
Det ble i 1994 og 2000 anbefalt å bruke oljedekkbeis. Siden denne ikke kan overbeises med 
vanlig dekkbeis, fortsetter vi med oljedekkbeis. Styret vil sende ut informasjon om mulige 
beistyper og farger innen utgangen av april. 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Eier av den enkelte seksjon er selv ansvarlig for at alle utvendige trevegger er 
beiset med oljedekkbeis innen 15. september 2006. 

2. C-boligenes fasader og det utvendige rekkverket på balkongene beises av 
entreprenør engasjert av sameiet mot en egenandel på kr. 3000,- per seksjonseier i 
C-bolig. 

3. Hovedfarger på fasadene er Grønn Umbra, Tømmer og Engelsk Rød. På dør- og 
vinduskarmer og rekkverk benyttes Antikkbrunt. Styret skal innen 30.04.2006 gi 
informasjon om fargekoder og typer oljedekkbeis. 

4. Dersom seksjonene i en rekke ønsker å bytte farge til en av de andre hovedfargene, 
skal skriv om dette, undertegnet av alle seksjonene på rekken, leveres styreleder 
før beising påbegynnes. 

5. Sameiermøtet gir styret fullmakt til å iverksette, for eiers regning, beising av 
seksjoner som ikke er beiset innen 15. september 2006  
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4.3 Forslag fra Styret:   Kjøp av festetomtene og opptak av lån 
 
Styret har hatt møte med de nye eierne av Edda Utvikling, som sameiet fester tomtene av, på 
slutten av fjoråret.  For noen uker siden fikk vi tilsendt et tilbud om å kjøpe begge tomtene 
som vi fester av de til kr. 12 600 000.   Kjøpesummen er 30 ganger dagens festeavgift.  Styret 
anbefaler tilbudet og har sagt ja til å fremlegge det for sameiermøtet.   
 
Sameiet har uttrykt ønske om å kjøpe tomtene i flere år og saker med kjøpstilbud har vært 
oppe til behandling tidligere uten at sameiermøtet har synes tilbudene har vært gode nok.  
Fordelene med å eie tomtene er flere, forutsigbarhet i forhold til hva som vil skje med den 
delen av tomten som er ubebygd (råderett til å beholde den som friområde eller utvikle den), 
en selveierskseksjon oppfattes mer positivt i markedet enn en seksjon på festet grunn, og så 
videre.  
 
Både det  å kjøpe festetomtene og låneopptak vil kreve 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  
Det er derfor viktig at sameierne møter opp og avgir sin stemme, eventuelt gir en fullmakt 
til en annen person. 
 
Styret holder på å forhandle med bankene om å oppta lån.  Den endelige avgjørelsen for 
hvilke tilbud vi skal benytte oss av er ikke avgjort i skrivende stund.  Styret vil foreslå at den 
enkelte seksjonseier kan få velge mellom to alternative måter å betale sin andel av tomten på.  
Den første er å øke fellesutgiftene på kr. 2 150,- (styret foreslår å redusere fellesutgiftene med 
kr 150 fordi festeavgiften faller bort) med ca. kr. 380 måned/ seksjon (annuiteslån i 20 år med 
nominell rente på 3,75% effektiv 3,8%) .  Alternativ to er å betale en engangssum som blir ca. 
kr. 65 000 som vil forfalle kort tid etter sameiermøtet og å betale fellesutgifter som blir kr. 2 
150,-.   
 
Styret har bedt advokatfirmaet Arntzen de Besche om å utarbeide et skriv vedrørende 
spørsmålet om kostnadsfordeling ved kjøp av festetomt, se vedlegg.  De skriver blant annet 
at fordelingen skal skje etter eierbrøken som er 1/202 på hver seksjon. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Skogen Boligsameie kjøper gnr. 33 bnr. 1801 og 2121 for kr. 12 600 000.  I tillegg 
kommer omkostninger forbundet med overtagelse av eiendommene. 

2. I henhold til sameiets vedtekter og tidligere praksis fordeles utgiftene til kjøp av gnr. 
33 bnr. 1801 og 2121 med 1/202 per seksjon. 

3. Seksjonseiere i Skogen Boligsameie som ønsker å betale et engangsbeløp for a dekke 
sin andel av kostnadene ved tomtekjøpet, må melde fra til styret innen en dato som 
bestemmes av styret, og engangsbeløpet må samtidig betales inn til sameiets 
bankkonto.  For seksjonseiere som ikke innbetaler et engangsbeløp, vil andelen av 
kostnadene ved tomtekjøpet bli dekket gjennom en økning i fellesutgiften tisvarende 
deres andel av kostnadene ved felleslånet. 

4. Skogen Boligsameie gir styret fullmakt til å ta opp et  felleslån for inntil kr. 13 000 000 
for å finansiere kjøpet av gnr. 33 bnr. 1801 og 2121.  Størrelsen på lånet vil avhenge av 
hvor mange seksjonseiere som ønsker å være med på et felleslån. 
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4.4 Forslag fra Oddmund Kyllesø (A.Ø. 150),  Anders Normandbo (A.Ø. 152), Thomas 
Høven (A.Ø. 154):    Tillate utbygging av 3 etg. (stue) i Arnulf       
     Øverlandsvei 150, 152 og 154.  

Forutsetinger for utbyggingen:  
- Bruk av fagkynding bygningsteknisk konsulent som allerede kjenner 
bygningsmassen på Skogen  
- Offentlige bestemmelser for reguleringer og utnyttelsesgrad ivaretas 
- Undersøkelse av fjellet for å forsikre at det er forsvarlig å bygge på  
- Bygget prosjekteres og byggemeldes  
- Entreprenør er forsikret for å dekke skader som oppstår under byggeprosessen  
- Eiere av seksjonene tar ansvar for vedlikehold og skader som måtte oppstå på grunn 
av tilbygget 
  (Dette tinglyses).  

 
Kort beskrivelse:  
Utbyggingen vil kun skje i 3. etasje der eksisterende lettvegg på bakside fjernes og utvidelse 
av stue skjer på betongbein over fjell bak seksjonene. Eksisterende betongkonstruksjon blir 
ikke endret. Brann og lydisolering utføres forskriftsmessig. Det blir ingen endringer i fasade 
eller på andre områder der det er vanlig adgang, og tilbygget vil ikke være merkbart for 
andre beboere på Skogen. Området som bygges ut kan ikke på teknisk forsvarlig måte 
benyttes av noen andre seksjoner. 
 
Vi tror dette prosjektet kan bidra positivt ved at flere oppgraderte boliger på Skogen vil 
bedre Skogen sitt renomme i boligmarkedet, og dermed virke positivt på prisen som kan 
oppnås i markedet for alle seksjoner.  
 
Styrets kommentar til forslaget: 
Styret forstår at det er ønskelig med mer plass til rådighet i den enkelte seksjon, men kan 
dessverre ikke støtte et slikt prinsipielt vedtak om utvidelse av seksjoner i sameiet.  Dette på 
grunn av usikkerhet om ansvaret både for nåværende og fremtidige styrer og sameiet.  Det 
vil oppstå fremtidige skader og spørsmål om hvordan slike skal behandles vil bli et 
tilbakevendende problem.  Slike utbygningssaker vil også kreve for mye innsats og tid fra 
fremtidige styrer.   
 
Dersom noen av sameierne får bygge ut, må alle som ønsker få lov til dette (der hvor 
forholdene ligger til rette i en eller annen form). Dette betyr at det kan bli mange slike 
utbyggingsaker. Det blir ressurskrevende for styret, og sameiet vil fremstå med mange ulike 
bygningsmessige løsninger. Dette vil påvirke fremtidig vedlikehold. 
 
Det vil kreves at sameiet innhenter hjelp fra eksterne uavhengige konsulenter for å sikre 
kvaliteten på planleggingen, utførelse av arbeidene og oppfølging av fremtidige skader på 
den utbygde seksjonen og andre tilstøtende seksjoner, og dette vil til syvende og sist koste 
sameiet penger.  Det vil i tillegg være urettferdig at enkelte seksjoner har muligheten til 
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utvidelse mens mange andre ikke har en slik mulighet.  Arbeidene i forbindelse med 
utvidelsene vil også påføre naboer ubehag under byggeperioden. 
  
Selv om vi legger oss på en kvalitetsmessig høy terskel for tilbygg må noen ta den endelige 
beslutningen om hva som er godt nok.  Hvis forslaget blir godkjent i sameiermøtet, må noen 
ta beslutningen om at forutsetningene er oppfylt. Dette vil normalt være styret, som da sitter 
med et ansvar. Styret må også gjøre det tilsvarende for andre som ønsker utbygging. 
  
Styret ønsker altså ikke å anbefale slike utbygginger. 
 
4.5 Forslag fra Thorbjørn Halvorsen, A.Ø. 148: Utvidelse av varmekabelområde/ sluk 

5. plan utenfor heishus 
 
Det er varmekabler i bakken utenfor heishuset og til inngangspartiet på Arnulf Øverlands 
vei 150.  
Problemet er at det ikke er noe sluk i forbindelse med dette varmekabelbalagte området. Når 
varmekablene er på og det kommer mye snø danner det seg en stor dam på oppvarmet 
område. Når varmekablene slås av blir det spilblank is av smeltet snø som så fryser på igjen. 
 
Forslag: Området utvides til nærmeste sluk, alternativt monteres et ekstra sluk i forbindelse 
med oppvarmet område. Løsning foreslår jeg skal være det som er rimeligst/enklest for 
sameiet. 
 
Styrets kommentar til forslaget: 
Styret ser at det ovenfornevnte området ikke kan være slik den er nå.  Saken skal taes oppe 
av det nye styret i samarbeid med eierne i A.Ø. 148 og 150 og vi vil arbeide for å finne en god 
løsning på saken.   
 
4.6 Forslag fra Egil Mørner, A.Ø. 244: Søknad om tilskudd til utbedring av 7 plan 

syd. 
 
Som jeg forstod, var der ikke penger til å få dekket dette over sameiets regnskap i 2005. Men 
som svar på min tidligere søknad vil der være håp å få dekket dette i 2006. Utbedringer ble 
igangsatt i fjor vår og vi fant at det ville ta seg dårlig ut å utsette nyasfalteringen til 2006.  
 
Vi har utvidet gangveien inn til AØV 244 og 246. Her var det der meget trangt og ikke plass 
til brøytebilen på vinteren. I tillegg har vi skiftet ut samtlige kantstein.  Som dere kan se, har 
vi fått en vesentlig oppgradering av vårt uteområde. Dette arbeidet har vi fått skryt for fra 
andre beboere på Skogen Boligsameie.  
 
Med all den snøen som er kommet i år, opplever vi vinteren og snørydding på en ny og mye 
bedre måte. Vi er godt fornøyd med brøytearbeidet.  
 
Store deler av disse kostnadene (ca. 100.000) har vi selv dekket selv. Vi søker å få støtte til 
asfaltarbeidet på kr. 26.875,-  Regning på dette arbeidet vil vi siden kunne fremlegge. 
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Styrets kommentar til forslaget: 
Vedlikeholdsbudsjettet er meget anstrengt i 2006 og vi har dessverre ikke kunne ta midler 
derfra.  Styret håper å kunne finne midler til å betale for deler/ hele av disse arbeidene i 
grøntarealbudsjettet og eventuelt vedlikehold gangveier, boliger. 
 
4.7 Forslag fra Finne og Sveen, A.Ø. 240: Etablering av vindu i yttervegg. 
 
Da vi kjøpte Arnulf Øverlandsvei 240 i 1997, hadde forrige eier, med tillatelse fra styret, bygd 
ut kjellerrommet som ligger under inngangspartiet til leiligheten. Dette rommet fungerer bra 
som et kontorrom, men vi har litt problemer med utlufting av fuktighet. Ettersom AØ 240 er 
en endeleilighet med relativt høy grunnmur over bakken, er det mulig å sette inn et lite 
vindu på kortveggen. Et slikt vindu vil i betydelig grad kunne bedre utluftingen av 
kjellerrommet samtidig som rommet også får noe dagslys. Vi søker derfor styret om å få sette 
inn et slikt vindu dersom det er 
teknisk mulig. 
 
Styrets kommentar til forslaget: 
Det er beklagelig at tidligere styrer har tillatt utbygging/ utvidelse av seksjonene.  Vi viser til 
problemer med utluftning av fuktighet.  Adgangen til undersiden av seksjonen og 
naboseksjonene er blitt vanskeliggjort.  Vi lar sameiermøtet avgjøre om de vil tillatte en 
fasadeforandring. 
 
 
Sak 5  Budsjett for 2006  
 
Forutsatt at sameiermøtet vedtar kjøp av festetomtene vil styret foreslå at fellesutgiftene for 
2006 reduseres fra kr. 2 300 til kr. 2 150 per måned i perioden 01.04.06 til og med 31.03.07.  
Dette fordi styret foreslår at sameiet kjøper festetomten og vi vil da ikke lenger betale et årlig 
festeavgift på kr. 410 000 (2005).  Hvis ikke sameiermøtet går inn for kjøp så vil fellesutgiftene 
måtte økes til kr 2 325,- 
 
Styret foreslår at budsjettet for 2006 blir et underskuddsbudsjett med kr. 89 500 fordi vi har 
økt vedlikeholdsbudsjettet fra kr. 1 650 000 til kr. 2 000 000.   
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SKOGEN BOLIGSAMEIE - BUDSJETT - 2006      

       

INNTEKTER      
3110 Fellesutgiftsandeler   5 302 500,00  (kr 2300x3 mnd + kr 2150 x 9mnd)x20
3120 Garasjeleie og motorvarmer gebyr         58 000,00      
3900 Andre inntekter         10 000,00 5370500     
       
KOSTNADER      
5060 Styrehonorar      120 000,00      
5410 Arbeidsgiver avgift         18 000,00      
       
DRIFTSKOSTNADER      
6240 Renhold      110 000,00      
6250 Elektrisk strøm      340 000,00  økt fra kr 240 000   
6270 Vaktmestertjenester og håndmåk. snø      500 000,00      
6275 Snøbrøyting og strøing      130 000,00      
6280 Skadedyr forebyggelse         28 000,00      
6420 Innkjøp verktøy, materialer og søppels.          25 000,00      
6500 Driftsavtale Schindler Stahl Heiser         15 000,00      
VEDLIKEHOLD      
6510 Vedlikehold heis         20 000,00      
6520 Vedlikehold garasjeport         25 000,00      
6530 Vedlikehold bolighus, gangveier m.m.      200 000,00      
6540 Grøntarealer         50 000,00      
6550 Vedlikeholdsplan   2 000 000,00      
       
ADMINISTRASJONSKOSTNADER      
6610 Regnskapsførsel         86 000,00      
6620 Revisor         16 000,00      
6640 Konsulenttjenester         80 000,00      
6710 Kontorrekvisita           3 000,00      
6810 Telefon         12 000,00      
6850 Porto           1 000,00      
7090 Andre driftsutgifter         15 000,00      
7510 Forsikringer      611 000,00      
7520 Vakthold         30 000,00      
7530 UPC kabel TV       206 000,00      
       
MØTEUTGIFTER      
7710 Styre og sameiermøter           2 000,00 4643000     
AVGIFTER       
7770 Vann og avløp      590 000,00      
7780 Feieravgift         25 000,00      
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7790 Renovasjon       165 000,00      
7810 Avskrivninger         32 000,00 812000     
       
FINANS       
8070 Renteinntekter          (5 000,00)      
8170 Renteutgifter           5 000,00      
8190 Transaksjons-/bankgebyrer           5 000,00 5000     
       
 Resultat -89500     
       
 
 
Sak 6 Valg 
 
Valgkomitéen har foreslått følgende personer til valg: 
 
Leder:   Mette Steen, A.Ø. 225   gjenvalg 
Styremedlemmer: Halvor Holm, A.Ø. 264   gjenvalg 

Andreas Brattland Klein, A.Ø. 103  gjenvalg 
Jakob Vikse, A.Ø. 230    gjenvalg 
Hanne Heiberg, A.Ø. 249   gjenvalg 
 Kari Wisløff, A.Ø. 262   ny 

 
Valgkomiteen har foreslått følgende personer til ny valgkomité: 

 
Bjørn Ståle Tennfjord, A.Ø. 123  gjenvalg 
Knut Bidne, A.Ø. 107    gjenvalg 
Roar Skålin, A.Ø. 224   ny 
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Skogen Boligsameie 
Arnulf Øverlandsvei 81 – 282 

0763 Oslo 
 

FULLMAKT 
 

Jeg/ vi gir herved 
 
Navn:      _______________________________________________  
 
fullmakt til å møte og stemme for meg/ oss på sameiermøtet i Skogen Boligsameie 14. mars 
2006.  
 
Sameieren(e)s navn:   _______________________________________________  
 
Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 
 
Seksjons nummer:   _______________________________________________ 
 
Underskrift:    _______________________________________________ 
 
Klipp her ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ADGANGSTEGN 

 
til sameiermøtet i Skogen Boligsameie 14. mars 2006. 
 
Sameieren(e)s navn:   _______________________________________________  
 
Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 
 
Seksjons nummer:   _______________________________________________ 
 
 

Leveres ved registreringen 
 
 

På sameiermøter kan sameier(e) og ektefelle/ samboer møte, men bare med en stemmerett for 
hver seksjon.  Dersom du ikke kan møte på sameiermøtet kan du møte ved fullmektig.  
Ønsker du å benytte deg av denne retten, vennligst bruk fullmakten overfor. 
 


