
 1

Skogen Rundt 
Nr. 4 – 2008/2009 – 15 oktober 2008     www.skogen.info                      Rundskriv for Skogen Boligsameie – Utgitt av styret  
 
FEIEREN KOMMER. 
 
Feieren vil varsle ca. 3 dager før han kommer ved lapp i postkassen til den 
enkelte seksjon. Han begynner fredag 17 oktober på 1. plan og vil jobbe seg 
oppover i sameiet. 
De som ikke kan være hjemme når han kommer, kan lukke spjelet til ildstedet og 
sette en lapp på døren om at det er klart for feiing i A.Ø. nr XXX. De må da 
selv senere ta ut soten via feieluken ved pipebasis. 
 
Status for gravingen på 8 plan, nr.3. 
 
Nu er alle hull og sprekker i bakveggene til A.Ø. 249 og 251 tettet. Veggene er 
dekket av membran, grunnmursplater og isolasjon. Mao. endelig tette! 
Hullet  er nesten tilbakefylt med Leca i bunnen, pukkstein som vi mellomlagret 
på fotballplassen og løsmasser fra den provisoriske omkjøringen opp mot trikken. 
Noe mer grus og jord skal fylles på før det hele skal ligge til våren og sette seg, 
før endelig planering, setting av kantstein og asfaltering kan utføres. Så langt har 
det utvendige arbeidet kostet ca. 1.125.000 NOK.  
Vi har bedt om, men ennå ikke mottatt oversikt over kostnadene fra 
Vedlikeholdsservice som står for arbeidet innvendig. Tatt i betraktning omfanget 
av den innvendige rehabiliteringen i  A.Ø. 249 og 251 etter uttørkingen, vil de 
totale utgiftene sannsynligvis overskride beløpet som ble bevilget til ”hullet”; 
NOK 1.4 mil. Det vil derfor bli innkalt til ekstraordinært beboermøte i nærmeste 
fremtid når mer konkrete kostnadsoverslag foreligger.  
 
Parkering og kjøring på gangveiene 
 
Det er en hver sameiers plikt å kunne og følge husordensreglene, som er bestemt 
av sameiermøtet.  
Regel 3 sier at kun nødvendig kjøring er tillatt på gangveiene. 5.plan skal bruke 
Jerpefaret – ikke via bommen på 1.plan. Parkering er kun lov i inntil 10 min for 
av- og pålessing. Lagring av tilhengere er ikke tillatt på øvre eller nedre 
parkeringsplass. 


