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Sameiermøtet – onsdag 11.mars 2009. 
 
Årsmøtet skal holdes onsdag 11.mars 2009 kl 18.00 i Voksen Menighetshus, 
Jarbakken 7. Innkalling med saksliste vil bli utlevert senest 8 dager før møtet. 
Saker som ønskes behandlet må leveres skriftlig til et av styrets medlemmer eller ved e-mail 
til styret@skogen.info , senest 21 dager før møtet, det vil si tirsdag 17. februar. 
 
Valgkomiteen  
 
Valgkomiteen jobber som vanlig med å skaffe oss et så bra styre som mulig. De ønsker i den 
sammenhengen innspill på gode kandidater til nytt styre og til ny valgkomité. Tips gis til 
valgkomiteens medlemmer: 
Roar Skålin – AØ 224 – tlf 22 14 23 35 
Andreas Brattlund Klein – AØ 103 – tlf. 21 90 77 76 
Bjørn Ståle Tennfjord – AØ 123 – tlf. 90 50 62 63 
 
Dyrehold 
 
Styret har mottatt klager på dyrehold og minner derfor om husordensregel nr.7: 

Det er tillatt å holde kjæledyr på Skogen, men det må  ikke være til sjenanse for 
andre beboere.  Det er båndtvang for hunder og katter på boligfeltet hele året.  
Lufting av dyr må ikke skje på barnas lekeplasser, grøntarealer eller i garasjen.  
Luftingen må  foregå under kontroll slik at barn ikke skremmes eller dyret sjenerer 
andre spaserende.  Alle ekskrementer fra kjæledyr innenfor boligfeltet må  fjernes av 
eier/ passer.  Den som bryter regel 7, kan bli nektet å holde dyr.  

Orden i Parkeringshuset. 

Styret registrerer at stadig flere gjenstander blir hensatt/lagret i parkeringshuset for kortere 
eller lengre tid. Det er ikke lov å bruke fellesarealer som lagringsplass med unntak av sykler, 
som kan settes i den utvidete delen av gangen inn mot heisen i 3. og 4.etage. Syklene skal i 
vinterhalvåret være merket med AØ nr. og årstall.Gjenstander som lagres på egen p-plass må 
ikke utgjøre en brannrisiko og ikke overstige et slik volum at man ikke får bilen innenfor 
oppmerkingene. 
 
Orden på gangveiene. 
 
Gangveiene skal holdes ryddige. Gjenstander som stikker ut fra husene er til hinder for 
utrykkingskjøretøyer og brøyteredskapen og skader som følge av dette tas det ikke ansvar for. 


