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Innkalling til sameiermøte i  
Skogen Boligsameie 

 
Tirsdag 13. mars 2007 kl. 18.00 

Voksen Kirke (underetasje), Jarbakken 7 
 

Styret innkaller til sameiermøte i henhold til vedtektenes § 5.  Møtet er varslet i Skogen 
Rundt den 25. januar 2007.  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 2007. (s. 12) 
4.2 Forslag fra Stigen og Møller om utskiftning dør og vinduer på terrassen. (s. 16) 
 

5. Budsjett for 2007 (s. 19) 
 
6. Valg (s. 20) 

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

Oslo, 5. mars 2007 
Styret 
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Sak 2 Styrets beretning for driftsåret 2006. 
Styret har i perioden bestått av Mette Steen Mesna(leder), Halvor Holm, Andreas B. Klein, 
Jakob Are Vikse, Hanne Heiberg og Kari Riiber Wisløff.  Regnskapsfører har vært Anna 
Regnskap AS og revisor Lars Harald Brinchmann.  Det har vært avholdt 8 styremøter. 
Valgkomiteen har bestått av Roar Skålin, Bjørn Ståle Tennfjord og Knut Bidne.   
 
Økonomi 
Egenkapitalen er per 31. desember 2006  kr. 1 033 823.  Regnskapet for året 2006 viser et 
årsoverskudd på kr. 599 203.  Budsjettet for 2006 er gjort opp med et underskudd på kr 
89 500.  Men styret har fulgt revisors råd og overført kjøpet av parkeringstomten til aktiva, 
slik at dette har styrket sameiets egenkapital.  Samtidig følger vi rådet om å avsette 
festeavgift i regnskapet.  Viser til note 9.  Kapitalen som er innkalt for kjøp av 
parkeringsplassen blir da inntektsført. 
 
Innkalt kapital til kjøp av parkeringsplassene  kr 868 600,-  
Avsatt kostnad til festeavgift    kr      - 412 763,- 
Sum        kr 455 837,- 
 
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 2006 vedtok en vedlikeholdsplan for 2006 bestående av følgende punkter: 
 

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 et uteområde på 8. plan 
6. Utbedring av asfaltert dekke over garasjeanlegg 
7. Oppgradering av vestibyle og heishus innvendig 
8. Utbedring av balkongkonsoller 

  
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 2006 meget godt fornøyd med den jobben Hanna Larsen har gjort. 
 
Det var totalt avsatt kr 2 000 000,- til vedlikeholdsplanen i 2006. 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 piper  600 000 420 000
Utbedring av råteskader på ytterveggene på 30 000  200 000
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7. og 8. plan 
Utskifting av takrenner i C-boliger 135 000 0
Maling/beising av fellesareal og C-boliger 590 000 720 000
Utbedring av et uteområde på 8. plan 50 000 73 000
Utbedring av asfaltert dekke over 
garasjeanlegg 

70 000 57 000

Oppgradering av vestibyle og heishus 
innvending 

50 000 35 000

Utbedring av balkongkonsoller 225 000 0
Honorar til bygningsteknisk konsulent 250 000 135 000
Totalt 2 000 000 1 640 000

 
1. Utbedring av piper 
De planlagte undersøkelser og rehabiliteringer av pipeløpene på 6/7 plan har ført til at 17 
pipeløp er rehabilitert med syrefast og rustfri stålbasert røykkanal i hele skorsteinens lengde, 
(totalt 174 m). I tillegg til økt sikkerhet, ser dermed de tidligere røykplagene fra nabo-
ildsteder ut til å være eliminerte. Noe mindre kontrollarbeid og en pipe gjenstår. 
 
Under disse arbeidene har det igjen vist seg at stengte/reduserte luft-inntak antagelig er 
hovedårsaken til ”dårlig trekk” i mange (de fleste ?) av ildstedene i Sameiet, særlig når 
kjøkkenets avtrekksvifte også står på.  
 
2. Utbedring av råteskader på ytterveggene på 7. og 8. plan  
Utbedringen ble utført av ADMAX. Det viste seg at råteskadene på 7. og 8. plan var mer 
omfattende enn først antatt og dette ble prioritert og utbedret samtidig med maling og 
tilgjengelig stillas for 7. plan.   
 
3. Utskifting av takrenner i C-boliger 
Takrennene ble utbedret der det var mulig av ADMAX i forbindelse med maling av C-
boligene. Ytterligere utbedring må utføres av blikkenslager, som foreslått i 
vedlikeholdsplanen for 2007.  
  
4. Maling/beising av fellesareal og C-boliger 
Maling av fellesarealene (utvendige trapper) og C-boligenes fasader ble utført som planlagt. 
Malerarbeidene ble utført av firmaet ADMAX. Treveggene over de inntrukkete leilighetene 
ble dessverre uteglemt, men styret foreslår å male dette i 2007. 
 
5. Utbedring av uteområde på 8. plan 
På grunn av brøyteproblemer er den ”lille tarmen” ved boligene sør på 8. plan utvidet og 
asfaltert. En dreneringskum i det samme området som er mistenkt for å føre vann inn langs 
bakveggen i A.Ø. 249  ble samtidig fjernet og forklarer de noe økte utgifter til asfaltering. 
 
6. Utbedring av asfaltert dekke over garasjeanlegg 
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For å hindre nedbryting og vannlekkasjer i garasjeanlegget ble det i 2006 utført følgende 
tiltak:  

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

− Tette utforming av dekkeavslutning (kantavslutning) mot garasjeveggene i betong.  
 
7. Oppgradering av vestibyle og heishus innvendig 
Vestibyle og innvendig heishus ble malt av ADMAX. 
 
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 mer kritiske  
tiltak.  
 
Metoder for reparasjon ble uttestet i 2003/2004. Valg av metode og eventuelle justeringer 
baseres på resultatet av uttestingene. Avtale om arbeidet vil sannsynligvis bli inngått med 
Vedlikeholdservice 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 
2007, men vi planlegger å utbedre de mest skadede konsollene i 2007. 
 
Konto 6550 Vedlikeholdsplanen 
Av regningene fra malerfirmaet ADMAX er/vil følgende bli viderefakturert til sameiere. 
Kr. 108 000 ble viderefakturert til C-boligene i 2006 som egenandel for maling av deres 
seksjoner og kr. 170 000 blir viderefakturert til sameiere i 2007 for maling av deres private 
seksjoner. 
 
Konto 6530 Vedlikehold bolighus, gangveier 
Sameiet har hatt problemer med at nedløpsrør fra hustak i A.Ø. 99 - 109 har tettet seg. Vannet 
fra takene gikk rett ut i steinmassene under den øverste parkeringsplassen og nedløpsrørene 
ble etterhvert tettet med jord og slam.  Ved nærmere undersøkelser ble det oppdaget at 
avløpskum til disse rørene manglet.  Vannet vasket også ut steinmassene og vi fikk et stort 
hull under asfalten på parkeringsplassen.  Resultatet var at vi måtte grave ned en avløpskum 
på øverste parkeringsplass som kunne ta imot vann fra hustakene.  Dette kostet sameiet kr. 
190 000, noe som ikke var budsjettert.   
 
Ti prosent av disse omkostningene vil bli refundert av forsikringsselskapet vårt i 2007. 
 
Oppgradering av heiser 
Heisene ble ferdigstilte i 2006. Oppgraderingen tok lenger tid enn antatt, men dette ga til 
gjengjeld reduksjon i kostnaden gjennom avtalefestede dagbøter (kr. 165 360). En del av disse 
pengene ble brukt til å finansiere dørkarmer i stål som erstatning for de gamle i tre.  
 
Vi er godt i gang med å bruke heisene og med den raskere døråpningen blir det mindre 
ventetid enn før. Flere har kanskje registrert en klirrelyd i kjetting når heisene beveger seg 
mellom etasjene. Denne lyden er helt normal og har ingenting med sikkerheten å gjøre. 
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Lyden skyldes kjettinger som fungerer som en velbalansert motvekt i heissystemet. 
Heisselskapet opplyser at det er teknisk mulig å redusere lyden ved å erstatte kjettingen med 
gummiert kjetting, men dette må i så fall sameiet bekoste selv. Styret mener imidlertid at det 
ikke er riktig å prioritere denne kostnaden, da det er flere vedlikeholdsoppgaver som bør ha 
høyere prioritet. 

Skilt 
Det har kommet nye skilt i sameiet, bl.a. informasjonsskilt på 1. og 8. plan med oversikt over 
sameiets boliger og adkomstveier. I tillegg kommer det flere andre skilt, bl.a. nødutgangskilt 
i garasjeanlegget. 
 
Forsikring 
Vi har hatt noen få innvendige rørbrudd i året som gikk.  
 
Vaktmester/ snømåking 
Styret er fornøyd med arbeidet NEAS utfører hos oss.  Aktiv snøbrøyting brøyter snø hos oss.  
Vi er fornøyd med deres arbeid. 
 
Parkeringsplassene på nedsiden av sameiet/ garasjehuset 
I januar kjøpte sameiet parkeringsplassene, deler av bilveien opp til sameiet, samt noen 
områder rett foran boligene på 1. plan nord og syd for kr. 850 000.  Hver seksjon betalte et 
engangsbeløp á kr 4 300. 
 
Sonene og grøntarealene 
Fellesdugnad ble arrangert den i mai 2006 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  Hans Hein (A.Ø. 119) 
 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) 
 Sone 7   Anne Marit Jacobsen (A.Ø. 260) 
 Sone 8   Kari Riiber Wisløff (A.Ø. 262)  
 
Festetomtene 
Edda Utvikling har som tidligere skrevet i Skogen Rundt, ønsket å utsette salget av 
festetomtene til Skogen Boligsameie.  De sendte oss skriftlig beskjed via advokatene våre i 
tillegg til at styrelederen har pratet med dem per telefon.  Edda Utvikling AS sier at de 
ønsker å avvente gjennomføringen av salget av tomtene grunnet interne forhold og 
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overveielser.  De regner med at salget vil kunne bli gjennomført i begynnelsen av 2007.  De 
kommer tilbake til oss i februar 2007 med beskjed om de vil gjennomføre salget eller ikke.   
 Advokatene er av den oppfatning at Skogen Boligsameie på det nåværende tidspunkt ikke 
er tjent med å iverksette ressurskrevende rettslige skritt.  En rettslig prosess vil uansett ikke 
være endelig gjennomført før Skogen Boligsameie har fått en klar tilbakemelding fra Edda 
Utvikling. 
  
Pengene som er blitt innbetalt av sameierne står på sameiets konto hvor vi får god rente, og 
disse vil bli brukt til å betale for kjøpet og avdrag på lånet for de som ønsket å være med på 
et felleslån. 
 
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 websidene.  
 
  
Andreas Klein trekker seg dessverre fra styret etter 3 års solid innsats. Vi er veldig glade for 
alt arbeidet han har lagt ned til sameiets beste. Andreas har blant annet hatt ansvaret for 
samarbeidet med vaktmesteren, for porttelefonen, og for garasjeporten i tillegg til en hel 
rekke andre vedlikeholdsoppgaver. 
 
Det stopper dessverre ikke med dette, siden vår trofaste styreformann gjennom 8 år, Mette 
Steen Mesna, også takker for seg. Mette har, først som styremedlem i 2 år og siden som 
styreleder, lagt ned en enorm innsats for sameiet! Med sine diplomatiske evner og vennlige 
vesen har hun utført jobben som styreleder på en samvittighetsfull og meget god måte. 
Tusen takk for innsatsen, Mette! Vi vil savne både dine kunnskaper, din besluttsomhet og 
dine verdifulle lederevner." 
 

Oslo, 27. februar 2007 
Mette Steen Mesna (sign.), Halvor Holm (sign.), Andreas B. Klein (sign.), Jakob Are Vikse 

(sign.), Hanne Heiberg (sign.) Kari Riiber Wisløff (sign.). 
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Sak 3  Regnskap med revisors beretning 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 
 
Note 1 Fellesinnbetalinger 
Fellesinnbetalingene var på totalt kr 5 302 500. Det ble også fakturert kr 868 600,- til kjøp av parkeringstomt. Det er også fakturert og 
innbetalt til kjøp av festetomtene.  Innbetalingene er avsatt på konto 2661 inntil kjøpet blir iverksatt.  Heisprosjektet har totalt blitt 
fakturert med kr 2 454 300 i 2004 og 2005, og kr 1 153 000 var ved inngangen av 2006 forskuddsbetalt.  Innstalleringen ble sterkt 
forsinket av heismontørenes streik. Ferdigstilt først i 2006, og siste del inntektsført da. Totalt fikk Sameiet fra leverandør godskrevet 
dagsbøter med kr 165 360.- Kr 35 000 ble inntektsført i 2005, restbeløpet kr 130 360,- inntektsført i 2006.  
Forfalte fellesutgiftsandeler var på kr 364 120,-. En stor del er allerede innbetalt og resten blir fulgt tett opp. 
 
Note 2 Diverse inntekter 
Utleie garasjeplasser og motorvaremegebyr  kr      58 150,- 
Purregebyr     kr          440,- 
Innbetalt for dugnad etc    kr        1 000,- 
Parkeringsplass     kr    868 600,- 
Dagsbøter heiser, samt forsikringskrav  kr    146 633,- 
Utstyr, nøkler  viderefakturert  kr    280 472,5  
Andel nye heiser     kr 1 153 000,- Totalsum kr  2 508 295,50 
 
Note 3 Tomt til parkeringsplasser 
Tomt til Parkeringsplasser    kr 911 508,-. 
 
Note 4 Opptjent ikke fakturert 
Opptjent, inntektsført, men utsendt til oppgjør etter årsskiftet.  Blant annet også tilleggsarbeidene som ble utført høsten 2006, og sendt til 
fakturering i 2007.  Postene er til oppgjør i 2007.  
 
Note 5 Påløpt ikke forfalte krav 
Dette er andre krav, også forskudd til leverandør, postene er til oppgjør i 2007.  
 
Note 6 Forsikringskrav 
Dette er utlagt for skader som forsikringsselskapet skal refundere. 
 

Note 7 Utstyr som er viderefakturert 
Maling av C-boligene og andre seksjoner om er viderefakturert, er utgiftsført med totalt kr 277 623,-.  Beløpene er utgiftsført på konto 
for Vedlikeholdsplanen og må sees i sammenheng med inntekter med samme beløp.  
 
Note 8 Forsikringspremie  
Forsikringspremie gjelder i perioden 01.01.2006 til 31.12.2006   kr 609 628,-. Vesta polisenr. 5156167. 
 

Note 9 Festeavgift  
Avsatt kostnad for perioden 01072005 og 30062006.  Det har ikke kommet krav fra eierne av tomten.  Avsettes da kjøpet av festetomtene 
ennå ikke er gjennomført.   Den har siden sameiets oppstart vært regnskapsført ved betaling. 
  
Note 10 Dørtelefonanlegg 
Sum pr 31.12.06     kr     1 000,- 
Note 11 Traktor  
Sum pr 31.12.06     kr     1 000,- 
Note 12 Snøfreser 
Sum pr 31.12.06     kr     1 000,- 

Note 13 Spise og møterom 
Anskaffet/ferdig  30. november 2001  
Anskaffelseskost       kr 182 897,- 
Avskrivning pr 1.1.06    kr 150 168,- 
Sum pr 1.1.06     kr    32 729,-  
Årets avskrivning     kr   31 729,-   
Sum pr 31.12.06     kr     1 000,- 
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Note 14 Forskuddsinnbetaling for kjøp av festetomtene. 

Innbetalingene er til anvendelse ved kjøp av festetomtene.  Øker frem til 
kjøpetidspunktet og skal da nullstilles.  

 

Note 15 Leverandørgjeld 
Aktiv snøservice as  
ANNA REGNSKAPSBYRÅ AS  
ARNTZEN DE BESCHE  
BYGGFORSK  
Claussen & Heyerdahl as  
ELEKTRIKERTJENESTEN AS  
FALKEN VERDISIKRING  
G4S Security Services as  
Gjeld til styrets representanter  
Hafslund  
K WHIST AS  
Mortensen Hege Advokat  
NEAS AS  
Norsk Skilt-Gravering as  
OSLO KOMM PLAN OG BYGNINGETAT  
Oslo Veggdyrkontroll A/S  
RØA JERN OG FARVE AS  
Schindler Stahl Heiser as  
SUNDAL RENHOLD AS  
USTEKVEIKJA ENERGI AS  
Veolia Miljø Gjenvinning as  
VS Vedlikeholdservice   

-49 225,00

-16 979,80

-7 253,14

-21 930,00

-5 400,00

-10 325,00

-1 085,00

-8 327,00

-5 270,50

-20 110,01

-2 163,13

-29 980,00

-89 631,37

-46 772,50

3 520,00 

-7 017,00

-9 205,00

-24 294,50

-18 366,00

-50 961,28

-13 267,30

-162 613,25

 
-596 656,78

 
Samtlige leverandører har forfall januar/februar 2007.  Kostnadene er utgiftsført i 2006.  
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Sak 4 Forslag til sameiermøtet 
 
4.1 Forslag fra Styret:   Vedlikeholdsbudsjett 2007 
Styret har sammen med vår byggetekniske konsulent Hanna Larsen hos SINTEF Byggforsk, 
gjennomgått behovet for vedlikehold i 2007. 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 1 700 000,- til vedlikeholdsplan for 2007. Forslag til disponering 
av disse midlene er gitt nedenfor. I tillegg til dette kommer ordinært vedlikehold av heis, 
garasjehus, garasjeport, bolighus, gangveier og grøntarealer, slik at det totale 
vedlikeholdsbudsjettet for 2007 vil bli: 

 
Vedlikehold heis 20 000,- 
Vedlikehold garasjehus og port 25 000,- 
Vedlikehold bolighus, gangveier etc. 200 000,- 
Grøntarealer 50 000,- 
Vedlikeholdsplan    1 700 000,- 

Totalt      1 995 000,- 
 
Styret har valgt å legge frem et forslag til vedlikeholdsbudsjett som ikke innebærer økte 
fellesutgifter. Dette innbærer at vi ikke kan utføre alle de oppgavene styret hadde ønsket. 

 

Forslag til vedlikeholdsplan: 

 

1) Utbedring av balkongkonsoller. 

Dette punktet har gått igjen i flere år og har blitt nedprioritert på grunn av andre og viktigere 
oppgaver. Vi håper derfor at arbeidet med å utbedre de balkongkonsollene som har fukt- og 
avskallingsskader skal komme i gang. Hovedårsaken til skadene er manglende vertikal tetting 
mellom prefabrikkerte betongelementer, slik at vann renner på oversiden av konsoll og skader 
disse. 

  

Vedlikeholdservice har utbedret 2 konsoller på 5. plan som et prøveprosjekt. Konsollene ble 
utbedret og malt, og vertikalfuge mellom balkongplatene ble tettet. Hensikten var å 
kontrollere om vertikal tetting vil hindre fuktskader på konsollene eller om det i tillegg må 
tenkes bedre utforming av avrenning med tanke på kapasitet til samlekar for vann som renner 
fra balkongplatene. Utbedringen ble gjennomført for over to år siden, og nå ser vi at én 
konsoll klarer seg bra mens det er begynnende malingsblæring på den andre. Årsaken skal vi 
finne ved starten av utbedringsarbeidene. Analyse av de to konsollene vil forhåpentligvis 
hjelpe oss å velge en riktig utbedringsmetode og materialer. 

 

Det vil ikke være midler til å ta alle i 2007, slik at arbeidet må fortsette også i 2008. 
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Det avsettes ikke et gitt beløp til dette punktet, da innsatsen vil være avhengig av kostnadene 
ved andre tiltak. Arbeidet vil bli utført av Vedlikeholdservice Drammen AS. 

 

Antatt kostnad i 2007:  350.000,- 

 

2) Utbedring av fuktskader på AØ 249/251. 

På grunn av fuktinntregning gjennom betongveggen i bakkant av leilighetene A.Ø. 249 og 
A.Ø. 251 må det graves opp bak disse seksjonene og dreneres bedre og foreta fuktsikring.  

Vi har utbedret bakveggene over terreng og fuktsikring av disse uten at problemet har blitt 
borte. 

Nå er planen å grave opp bak veggene under terreng, da det mangler tilgang til disse. Vi skal i 
første forsøk grave opp deler av veggene (ca. 2,5 - 3 m ned) for å kontrollere den eksisterende 
fuktsikringen og for å iverksette tiltak som fuktsikrer den oppgravede delen av veggene og 
forhindre at større mengder vann renner nedover resten av disse veggene. Oppgraving av 
hele bakveggen, dvs. tre etasjer vil medføre store kostnader. 

 

Antatt kostnad i 2007:  125.000,- 

 

3) Rehabilitering av betongvegger. 

Det må planlegges rehabilitering av betongvegger over terreng. Flere av veggene ser ikke 
lenger pene ut. Det blir en dyr og vanskelig oppgave (særlig malingen/rehabiliteringen av 
heishuset utvendig). Styret foreslår derfor at dette gjøres i flere etapper. I 2007 foreslår styret 
at vi tar sideveggene på garasjen. Hensikt er betongutbedring, bedre utseende ved inngangen, 
tetting av lekkasjer inn i garasjen fra områder under blomsterkassene på toppen av garasjen, 
tetting av bevegelsesfuge mellom garasjen og husene til høyre for garasjen. 

 

Antatt kostnad i 2007:  250.000,- 

 

4) Piper. 

Det gjenstår en pipe og en avsluttende gjennomgang og rapport før vi kan si oss ferdig med 
pipene. 

 

Antatte utgifter i 2007:  50.000,- 

 

5) Maling av trevegger over inntrukkede enheter. 
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I pristilbudet fra ADMAX  ble treveggene over de inntrukkede leilighetene glemt. Det ble 
også veggen under AØ 224 - 230. Disse bør males i sommer. Pristilbud hentes fra ADMAX. 

 

Antatt kostnad i 2007:  50.000,- 

 

6) Utbedring av takrenner. 

ADMAX renset og reparerte takrennene på C-boligene mens de malte. Vi har fått 
tilbakemelding på 3 stykker hvor dette ikke har vært tilstrekkelig og takrennene begynte å 
lekke igjen under den regntunge høsten vi hadde. Disse takrennene må byttes ut av en 
blikkenslager. 

 

Antatt kostnad i 2007:   45.000,- 

 

7) Konsulenthonorarer. 

Styret er meget godt fornøyd med det arbeidet og oppfølgingen vi får fra Hanna Larsen, 
SINTEF/Byggforsk og ønsker å fortsette dette samarbeidet. Hennes kunnskaper sikrer oss at 
planlegging, innhenting av tilbud og oppfølging av arbeidene blir til det beste for sameiet på 
lang sikt. 

Antatte utgifter i 2007:  250.000,- 

 

8) Belysning. 

• Det har kommet nye forskrifter som gjør at lysarmaturene i heishuset ikke lengre er 
lovlige. Disse må derfor byttes ut. 

• Flere av utelampene på C-boligene på 7.plan er i dårlig forfatning. Disse bør byttes ut 
og da med en modell som ikke er så sårbar for skader. 

• I svingen mellom 1. og 5.plan og ved inngangen til 8.plan er det ingen hus som lyser 
opp gangveien. Det er derfor et ønske om å få satt opp noen flere gatelys på disse to 
stedene. 

 

Antatte utgifter i 2007:  300.000,-  

 

9) Asfaltering 

Den gang det ble lagt støpeasfalt på gangveiene ble ikke øvrig asfalt utbedret. Denne er noen 
steder i dårlig forfatning. Dette gjelder særlig i svingen fra 1. til 5.plan, hvor asfalten er gått i 
oppløsning. Hele svingen bør asfalteres på nytt. Øvrig asfalt vil bli kontrollert og eventuelt 
utbedret. 
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Antatt kostnad i 2007:  150.000,- 

 

10) Utbedringer av utearealer. 

Sameiet har hatt mange tunge poster på vedlikeholdsbudsjettet de siste årene. Det har derfor 
ikke vært mye penger til utearealene og særlig flere av lekeplassene har forfalt. Styret ønsker 
derfor å ta et tak for utemiljøet. Styret har blant annet gjort seg tanker om å gjøre fotballbanen 
og området rundt mer attraktivt for lekende barn. Dessverre er nye lekeapparater veldig dyre. 
Vi håper derfor at beboere kan delta med gode ideer, som helst ikke koster for mye, men som 
vil øke trivselen. Vi håper også at mye av arbeidet kan bli utført på dugnad. 

 

Antatte utgifter i 2007:  100.000,- 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2007: 

 
Vedlikehold heis 20 000,- 
Vedlikehold garasjehus og port 25 000,- 
Vedlikehold bolighus, gangveier etc. 200 000,- 
Grøntarealer 50 000,- 
Vedlikeholdsplan    1 700 000,- 

Totalt      1 995 000,- 
 
Sameiermøtet ber styret gjennomføre en vedlikeholdsplan med følgende tiltak i 2007: 

1. Utbedring av balkongkonsoller. 
2. Utbedring av fuktskader på A.Ø. 249/251. 
3. Rehabilitering av betongvegger på garasjen. 
4. Avslutte pipearbeider. 
5. Maling av trevegger som ikke ble malt i 2006. 
6. Utbedring av takrenner. 
7. Oppgradering av belysning. 
8. Asfaltering. 
9. Utbedringer av utearealer. 

 

Tiltakene skal følges opp av byggteknisk konsulent. Sameiermøtet er kjent med at det er et stort antall 
saker som skal utføres og at det kan være nødvendig å utsette noen til 2008. Styret gis fullmakt til å 
avvike vedlikeholdsplanen dersom det oppstår forhold eller skader som krever umiddelbar utbedring. 
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4.2 Forslag fra Stigen A.Ø. 160 og Møller A. Ø. 191 : Skifte ut vinduer og dør på            
terrasse 

 
Begrunnelse: 
Skogen Boligsameie ble bygget i 1983, og våre boliger har etter hvert forskjellige behov for 
renovering/reparasjoner. Eksempler på dette er lekkasje på dør til terrasse, vindu på stue har 
skader på glasset og mellom glasslagene (punktert). Ved en renovering ser vi det som 
naturlig at utskiftningen samtidig kan være en oppgradering av det eksisterende, slik at 
resultatet blir i tråd med utviklingen og det som er moderne i 2007.  
 
På denne bakgrunn ønsker vi å skifte dør og vinduer i stuen med et heldekkende vindu med 
skyvedør. Så langt vi kan se vil ikke dette endre fasaden i vesentlig grad, da det på grunn av 
terrassen er lite synlig fra bakkeplan. 
 
Vi gjør samtidig oppmerksom på at beboere i Skogen boligsameie fikk et liknende tilbud i 
rundskriv i 1995. Løsningen var basert på en utskiftning som ble gjort hos Egil Mørner i 
Arnulf Øverlands vei 244.  
 
Forslag til behandling: 
Beboere i Skogen Boligsameie får anledning til å skifte ut vinduer og dør til terrasse i stue 
med en 2-delt skyvedør med et fast og et skyvbart felt. Se vedlagte tegning (vedlegg 1). 
 
Vedlegg 2 
Vi har foreløpig innhentet et anbud på en slik utskifting i tre prisklasser, avhengig av hvilken 
utførelse som velges (se nedenfor). Det er imidlertid ønskelig å innhente flere anbud, slik at 
beboere som er interessert kan få et så gunstig pristilbud som mulig. 
 
 
PRISTILBUD      
       
Lisbeth Stigen      
Arnulf Øverlands vei 160      
Oslo       
       
     Dato: 19.02.2007
     Tilbudnr: 2074
      
Vi har fornøyelsen av å tilby, som nedenfor spesifisert: 
      
Alternativ 1      
1 stk 4000 x 2100mm heve-skyvedør i tre hvitmalt    
m/ laminert sikkerhetsglass+ energi m/gass    
Pris ferdig montert. Inkl nedriving av gammelt felt  kr 34000
MVA 25 %     " 8500
Total pris inkl. mva MVA 25 %    kr 42500
       
Alternativ 2       
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1 stk 4000 x 2100mm heve- skyvedør hvitmalt alu. Utv- tre innv.   
m/ laminert sikkerhetsglass+ energi m/gass    
Pris ferdig montert. Inkl nedriving av gammelt felt  kr 41000
MVA 25 %     " 10250
Total pris ink. mva    kr 51250
       
Alternativ 3       
1 stk 4000 x 2100mm heve- skyvedør hvitlakk alu.     
m/ laminert sikkerhetsglass+ energi m/gass    
Pris ferdig montert. Inkl nedriving av gammelt felt  kr 43500
MVA 25 %     " 10875
Total pris ink. mva    kr 54375
       
       
       
Generelle betingelser:      
Tilbudet er gyldig i 30 dager     
Leveringstid: 5-6 uker       
Betalingsbetingelser: Netto pr. 20 dager     
       
       
Vi håper tilbudet er av interesse og hører gjerne fra dem. Vi tar gjerne en gjennomgang av tilbudet 
for å sikre at det ikke oppstår misforståelser samtidig som man da kan diskutere alternativer som  
kan ha betydning for det endelige valg av løsning.    
       
Med vennlig hilsen      
       
Christer Eriksen      
Lørenskog Glass AS      
       
       
 
Styrets kommentar til forslaget: 
Styret forstår at beboerne ønsker å få skiftet ut vinduer og dør på terrassen og har ikke noe 
imot forslaget.  Vi vil derimot foreslå at Stigen og Møller må innhente eksperthjelp og 
godkjenning for forandringene fra sameiets tekniske ekspert, Hanne Larsen, samt betale 
henne for hennes arbeid i denne forbindelse.  Vi vil også foreslå at vinduene og dørene må ha 
samme farge på utsiden som sameiets eksisterende vinduer og dører har. 
 
Styret vil også foreslå at hvis flere sameiere ønsker å få skiftet ut vinduer og dør på terrassen, 
må dette søkes på sameiermøter i fremtiden. 
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Prosjektnummer :   tilbudfriva  Prosjektbetegnelse :   skyvedør  
Posisjonsnummer :   V2  Posisjonsnavn :     
Profilsystem :   (223) Royal S 120+  Opprettet dato :   15.02.2007  
Bearbeidet av :   Frode Dahl  Blokknummer :   1: Standard VD ALU  
Stk. :   1  Glasstykkelse :   23 mm  
Overflate innvendig :    Hvit RAL 9010 RAL 9010 renhvit  Totalbredde :   3 890,0 mm  
Overflate utvendig :    Hvit RAL 9010 RAL 9010 renhvit  Totalhøyde :   2 090,0 mm  

  
  
Alle ovenstående data har vi nøye kontrollert. Vi påtar oss imidlertid ikke ansvaret for riktigheten av dem!  
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Sak 5  Budsjett for 2007 
 
Styret foreslår at fellesutgiftene for perioden 01.04.07 til 31.03.08 er kr. 2 150 per måned.  
 
Styret foreslår at budsjettet for 2007 blir et overskuddsbudsjett med kr. 23 100. 
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Sak 6 Valg 
 
Valgkomitéen har foreslått følgende personer til valg: 
 
   Styreleder:  
      Jakob Are Vikse, Arnulf Øverlandsvei 230  (ny) 
 
   Styremedlemmer: 
      Hanne Heiberg, Arnulf Øverlandsvei 249 (gjenvalg) 
      Halvor Holm, Arnulf Øverlandsvei 264 (gjenvalg) 
      Kari Riiber Wisløff, Arnulf Øverlandsvei 262 (gjenvalg) 
      Barbro Bottheim, Arnulf Øverlandsvei 131  (ny) 
      Steffen Brandstad, Arnulf Øverlandsvei 218 (ny) 
 
 
 
Valg av valgkomite:  
 
     Bjørn Ståle Tennfjord, Arnulf Øverlandsvei 123, leder (gjenvalg) 
     Andreas Brattlund Klein, Arnulf Øverlandsvei 103 (ny) 
     Roar Skålin, Arnulf, Øverlandsvei 224 (gjenvalg) 
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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 13. mars 
2007.  
 
Sameieren(e)s navn:   _______________________________________________  
 
Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 
 
Seksjons nummer:   _______________________________________________ 
 
Underskrift:    _______________________________________________ 
 
Klipp her ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ADGANGSTEGN 

 
til sameiermøtet i Skogen Boligsameie 13. mars 2007. 
 
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. 
 


