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Skogen Rundt 
Nr. 2 – 2009 – 26. april 2009       www.skogen.info                      Rundskriv for Skogen Boligsameie – Utgitt av styret  

 
Hvem gjør hva i styret og hvordan kan vi kontaktes 
Styret ser frem til å ta fatt på mange spennende oppgaver i året som kommer.  På vårt første styremøte ble 
ansvarsområder fordelt som følger: 
     
Mette Steen Mesna A.Ø. 225 tlf. 22921449,  mette@skogen.info  
     Styreleder, økonomi, vedlikehold, vaktmester. 
Knut Bidne   A.Ø. 107 tlf. 22494768,  knut@skogen.info 
     Vedlikehold, renhold, heis 
Halvor Holm  A.Ø. 264 tlf. 21929242,    halvor@skogen.info 
      Forsikringssaker/skader, heis, garasjeport, Falken, nøkkelsalg. 
Kari Riiber Wisløff   A.Ø. 262 tlf. 22920121,   kari@skogen.info 
           Vaktmester, sonekontakt, snøbrøyting.  
Barbro Bottheim    A. Ø. 131  tlf. 21921168,   barbro@skogen.info 
     Vedlikehold, økonomi, skadedyr  
Steffen Brandstad  A.Ø. 218  tlf. 22140402,   steffen@skogen.info 
     Porttelefon, vedlikehold, Skogen Rundt, Get 
 
Styret vil aller helst ha skriftlige henvendelser, gjerne på e-post, og vi ber om at eventuelle muntlige henvendelser skjer 
før kl. 21 på kvelden, mandag t.o.m. torsdag.  Hvis det skjer noe akutt utenom disse tidene, vil vi selvfølgelig gjøre vårt 
beste for å hjelpe til. 
 
Ved eiendomsoverdragelser ber vi eiendomsmeglere/ advokater om vennligst å se på Skogens fantastiske websider 
(www.skogen.info) for å finne informasjon om sameiet eller å kontakte Anna Regnskap (post@anna.no / tlf. 22522160). 
 
Gatene feies og vaskes på tirsdag 28. og onsdag 29. april fra kl. 8.00.   
Nå skal vi kvitte oss med de siste tegn på vinteren her på Skogen og fjerner grus på alle fellesområdene.  Det blir 
derfor ikke lov til å parkere på gangveiene eller øverste parkeringsplass på dagtid disse dagene.  For å forenkle 
arbeidet ber vi om at grusen kostes ½ meter ut fra husvegg og kantstein.  Vi håper sameierne kan i tillegg være 
behjelpelig med å koste, rydde og rake grus ut fra blomsterbed, blomsterkasser, sandkasser, lekeområder, 
fellesområder og gressplen før denne dagen.  Styret kan være behjelpelig med utlån av redskap.  
 
Årets dugnad 
og vårens vakreste eventyr, på Skogen, finner sted onsdag 6. mai kl. 17.30- 20.00.  Vi håper det kommer mange!  Alle 
bidrag, store som små, settes pris på.   Vennligst møt opp på 1. plan utenfor hovedinngangsdøren.  Arbeidsoppgavene 
vil bli utdelt fra kl. 17.30.  For de som ikke kan være der med en gang, er det bare å komme så fort dere har anledning.   
 
Vi ber alle bruke denne dagen til arbeid i fellesområdene og ikke dugnad innen de enkelte sonene.  Ta gjerne med 
redskap som f.eks. trillebårer, koster, raker, river, diverse typer klipperedskap, arbeidshansker o.s.v. Vi har også en del 
utstyr til utlån.  
 
Etter dugnaden vil det som vanlig bli servert brus, øl og boller.  
 
De siste årene har det vært et ønske, fra de som ikke har anledning eller føler seg sterke nok til å delta i dugnaden, om 
å få bidra til dugnaden/ grønt arealene ved å betale kr. 200,- til sameiets konto 7878.05.09693.  Det er selvfølgelig 
mulighet til å gjøre det samme i år.  Disse pengene går til oppgradering av sameiets felles utearealer. 
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Det er bestilt 2 containere til dugnaden og det vil være mulig for beboere å kaste private/ ikke organiske ting i den ene 
containeren etter endt dugnad.  Det er ikke lov til å kaste hvitevarer, elektrisk utstyr og giftige stoffer.  Den andre blir 
kun for hageavfall (ikke jord og grus) som leveres til kompostering. 
 
Søknad om sonemidler 
Soneansvarlige bes søke midler til sine respektive soner.  Vennligst send søknaden til Kari i A.Ø. 262/  
kari@skogen.info innen mandag 4. mai.  Har man ønsker om å kjøpe blomster (gjerne flerårige) eller annet til 
fellesarealene, ta kontakt med de sonetillitsvalgte på hvert enkelt plan. 
 
Garasjen skal spyles torsdag 7. mai fra kl. 8.00.   
Vennligst kjør ut bilen, mopeden eller motorsykkelen din, rydd rundt parkeringsplassen din i garasjen og fjern/kast 
alle løse gjenstander.  Styret, sameiet og vaktmesteren tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå på biler og annet 
løsøre denne dagen.  Hvis du har en sykkel stående i garasjen på fellesområdene, vennligst fjern denne slik at 
vaktmesteren får gjort rent disse områdene også.  Vi anbefaler ikke å la bilen stå parkert inntil garasjen på den øverste 
parkeringsplassen fordi det kan komme noe vannsprut på disse bilene.  

Feilparkerte biler på nederste parkeringsplassen 
I husordensregel nr. 3 står følgende:  

”Parkering er bare tillatt på de registrerte plassene i garasjehuset og på øvre og nedre parkeringsplass utenfor 
garasjen.  Større kjøretøy som tar mer enn en plass, tilhengere og campingvogner kan ikke parkeres på øvre 
eller nedre parkeringsplass.  Langtidsparkering er heller ikke tillatt verken på øvre eller nedre 
parkeringsplass.” 
 

Det er dessverre en del uønskede biler, varebiler, tilhengere på den nederste parkeringsplassen og disse har stått der 
en stund.  Styret vil derfor rydde plassen og ber om at disse skal fjernes før mandag 4. mai.  Det som ikke er fjernet vil 
bli tauet bort av Trafikksjefens etat for eiers regning og risiko på mandag 4. mai. 
 
Skjema for internkontroll/ HMS arbeid 
Tusen takk til alle dere som har levert tilbake utfylt skjema, men vi savner fortsatt noen.  Hvis du enda ikke har svart 
ber vi om at du vennligst tar deg bry med å fylle ut skjemaet og levere det til noen i styret snarest. 
 
Har du glass i eller på rekkverket/ bod på balkongen?  
Styret fikk et tips fra den nye bygningsteknisk ansvarlige på Skogen, Petter Lahlum.  Han fortalte om et tilfelle i 
sameiet hvor det ble brukt glass i rekkverket og dette hadde dessverre blitt påført et slag og knuste i småbiter.  Glasset 
falt ned på gangveien nedenfor.  Heldigvis var det ingen under balkongen når ulykken skjedde!  Det var også bra at 
det ikke var et tak under der takpappen kunne ha blitt punktert og dermed ødelagt.   
Lahlum sendte oss en artikkel som viser til Norsk Standard 3510 som stiller krav til alle rekkverk i og utenfor offentlige 
og private bygg.  Der står det at det bør brukes herdet laminert glass der hvor nivåforskjellen er på mer enn en halv 
meter.  Det holder ikke å bare bruke herdet glass fordi vekten av det granulerte glasset som faller ned kan være 
betydelig.  Glass som er laminert vil henge sammen selv om det blir ødelagt.  Festemetoden er også viktig.   Sintef 
Byggforsk anbefaler at glasset monteres med innfesting på alle fire sider, og at man forsikrer seg om at glasset ikke kan 
presses ut hvis det bøyer seg ved belastning. 
 
 
 
 


