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Nr. 3 – 2009 – 17. november 2009       www.skogen.info                      Rundskriv for Skogen Boligsameie – Utgitt av styret  
 
Vinteren er kommet  
Skynd deg å rydde utenfor seksjonen din, før alt blir borte under snøen eller ved hjelp av traktorskuffen!  
Hvis dere har mye stående utenfor boligene deres, bør det ryddes bort nå som snøen har kommet, da sameiet og 
vaktmesteren ikke kan ta ansvar hvis disse blir ødelagt av brøytebilene.  Dette gjelder sykler, leker, blomsterpotter og -
kasser, osv.   
Til dere som har utvendige vannkraner utenfor huset med stoppekran inne i boden eller seksjonen, vennligst steng 
disse nå og åpne kranen på utsiden for å unngå at rør sprenges i stykker. 
Vi minner om at det er strengt forbudt å parkere på gangveiene – man vet aldri når brøytebilene kommer!  Biler på 
gangveiene vil bli tauet bort uten ytterligere varsel. 
 
Brannsikkerhet i den enkeltes seksjon og i fellesområdene 
Halvor Holm i styret, har i lengre tid jobbet for at sameiet skal ivareta brannsikkerhetskrav og HMS krav som stilles til 
sameier og borettslag.  I den forbindelse skal vi nå på slutten av året og i begynnelsen av neste år samarbeide med 
Norsk Brannvern om en gjennomgang av røykdetektorer og brannslukningsutstyr i den enkelte seksjon og i 
fellesarealene. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette senere. 
 
Sameiets utleieplasser i garasjen og motorvarmergebyr 
Sameiet disponerer åtte parkeringsplasser i garasjen og de nåværende leiekontraktene utløper 31. desember 2009. Styret 
ber nå de som ønsker å leie en parkeringsplass for de neste to årene, også de nåværende leietagere, om å sende en 
søknad til Halvor Holm i A.Ø. 264 (8. plan) / e-mail halvor@skogen.info innen 30. november.  
Styret har besluttet at leieprisen for garasjeplassene blir kr. 450 per måned fra 1. januar 2010. Motorvarmergebyret blir 
kr. 500 per år fra samme dato.  For elektriske biler kommer et tillegg på kr. 500 per år.  Giro for tillegget avtales med 
Anna Regnskap aunbakk@anna.no/ tlf. 22522160 (husk å fortelle henne hvilken parkeringsplass nummer det gjelder). 
 
Ønsker du å kjøpe en garasjeportåpner? 
Sameiet har vært i kontakt med Crawford og fått et godt tilbud på garasjeportåpnere.  Prisen er kr. 1 050 for en 
ferdigprogrammert sender.  Hvis du ønsker å kjøpe en slik sender, vennligst overfør kr. 1 050 til sameiets konto 
7878.05.09693.  Merk betalingen med garasjeportåpner, navn og seksjonsnummer.  Vennligst send en bestilling (gjerne 
med en kopi av betalingskvitteringen) til Mette på mette@skogen.info eller til Arnulf Øverlandsv. 225 innen 30. 
november.  Pengene må være registrert på sameiets konto før bestillingen kan effektueres.  
 
Regnskap for sonemidler 
Soneansvarlige bes å sende regnskap med kvitteringer for sine respektive soner til Kari i A.Ø. 262 innen 25. november.  
Vennligst overfør overskuddsmidler til sameiets konto 7878.05.09693 og merk betalingen med sonemidler og hvilken 
sone pengene kommer fra.  Tusen takk til de soneansvarlige for en flotte innsats for sonen og sameiet! 
 
Dekkbod 
Vi minner om at det finnes låste dekkbod på andre, tredje og fjerde plan helt innerst i garasjen.  Dekk, hjul, og felger 
skal ikke lagres på den enkeltes garasjeplass, men i disse bodene.  Det anbefales å bruke kjetting for å forhindre at dekk, 
hjul og felger fjernes/ stjeles.  Alle dekk som lagres i dekkbodene skal merkes med navn og nummer på boligen/ 
seksjonsnummer.  Umerkede dekk, hjul og felger vil bli fjernet. 
 
Garasjen 
I de siste årene har det blitt mer og mer vanlig å plassere ting på parkeringsplassene i garasjen.  Garasjen får et rotet 
preg, mange parkerer utover parkeringsplassens hvite streker og brannfaren blir større med så mange forskjellige ting 
liggende rundt omkring i garasjen.   Styret ber derfor at biler skal parkeres slik at hele bilen er innenfor 
parkeringsplassens hvite linjer.  Løsøre foran/ bak bilen skal fjernes og oppbevares i den enkelte seksjonseiers bod/hjem.  
 



 2

Vedlikeholdsarbeider 
Her er en kort rapport over arbeider som er utført så langt i år.  Det er fortsatt noen prosjekter under arbeid. 
Arbeidene med å ferdigstille 8. plan etter gravearbeider i fjor bak A.Ø. vei 249 og 251 er nå sluttførte.  Området er blitt 
oppgradert med ny asfalt, sluk i veibanen, kantstein og gress på fellesarealene. Vi viser til tidligere årsberetninger og 
Skogen Rundt for flere detaljer.   
Inngangspartiet er nå i ferd med å bli pusset opp med utskifting av taklamper, maling av veggene, bygging av et nytt 
rom/”lager” og utskiftning av døren inn til heishuset med en glassdør.  Det kommer en informasjonstavle også.  
Det har blitt asfaltert flere steder i sameiet blant annet foran noen av seksjonene på førsteplan på sørsiden av 
garasjehuset fordi det hadde kommet flere åpne hull i asfalten.   
Flere av de store gavlveggene er blitt høytrykkspylt, noen små skader er reparert og veggene er blitt grunnet og malt 
med to strøk maling.  Håndverkerne rapporterte at tilstanden på betongen på veggene er veldig god. 
Noen balkongkonsoller er blitt utbedret og malt. 
 
Parkering og trafikkmiljø på gangveiene  
Styret har fått flere klager på kjøring på gangveiene på kvelden og natten.  Husordensreglene sier at det skal være ro i 
sameiet etter kl. 23.  Kjøringen (vanlige biler og drosjer) forstyrrer nattesøvnen til mange og bør ikke forekomme på 
kvelds- eller nattetid. 
 
25 års jubileumsfest for sameiet (ett år forsinket) 
Den 12. september feiret vi sameiets 25 års jubileum, ett år forsinket.  Det ble en veldig hyggelig feiring på plenen på 1. 
plan med grilling, god salat, mange gode hjemmebakte kaker og leker for store og små.  Barbro i styret sto for et veldig 
flott arrangement, tusen takk!  Tusen takk også til dere som kom med salat og kaker. 
 
Mette holdt tale og noen har ønsket å få høre noe av den igjen etterpå, så her er deler av talen: 
Jeg har lyst til å fortelle litt om historien til sameiet.  Det er sikkert noen her som kan mye mer om sameiets historie enn 
jeg, men jeg skal allikevel forsøke å gi dere en kort oppsummering av det jeg har blitt fortalt og lest gjennom de 22 årene 
jeg har bodd her i sameiet.   
Planlegging og utbygging av vestsiden av Voksenkollen tok lang tid.  Ingeniør Thor Furuholmen inngikk festekontrakt 
med AS Holmenkollbanen i 1971 for området der sameiet står i dag.  Planlegging av sameiet begynte på slutten av 1970 
tallet.  Bebyggelsesplanen for sameiet ble vedtatt av Oslo Bystyret i 1980 på grunnlag av reguleringsplaner fra 1979 og 
1980.  Selve utbyggingen av sameiet begynte i 1982. 
Ingeniør Thor Furuholmen sto for både prosjektering og bygging av Skogen Boligsameie.  Arkitektkontoret Engh og 
Seip tegnet området.  De hadde en spansk landsby i tankene når de designet området med et kirketårn i midten, som er 
heishuset og landsbyen rundt kirken, med 201 seksjoner eller hus.  Opprinnelig var det tenkt at ytterveggene i betong 
skulle kles med murstein for å gi seksjonene utseende som steinhus.  Boligmassen var opprinnelig beiset i diskrete 
farger som mellom- og mørke brun og mosegrønn for ikke å skille seg for mye ut i landskapet. Betongveggene var ikke 
malte. 
Sameiet ligger på vestsiden av Voksenkollen.  Den laveste delen av feltet ligger på 310 m.o.h., mens den høyeste delen 
ligger på 370 m.o.h.  Sameiet har en høydeforskjell på 60 meter, eller 23 etasjer fordelt på 8 plan. 
Jeg har blitt fortalt at Skogen prosjektet var meget omtalt i fagblad, tidsskrifter og aviser.  Morgenbladet skrev om 
”Oslos mest spennende boligprosjekt for tiden heter Skogen Boligsameie”.  Aftenposten hadde 2 hele sider som beskrev 
prosjektet og viste bilder av hvordan en skogkledd, sterkt skrånende åsside forvandlet seg til et steinbrudd med 
steinmasser som ble fraktet bort av lastebiler i skytteltrafikk i lang tid.  En del av steinmassen ble brukt til å bygge opp 
området på nedsiden av sameiet, der hvor vi i dag har parkeringsplassene, lekeplass og fotballbanen.  Det ligger også en 
del under skogen mellom sameiet og den første delen av veien til Strømsdammen.  Sameiet er bygget opp på 
brokonstruksjoner og pilarer, noen steder står seksjonene på fjellet.  Det finnes store luftige tomme arealer under husene 
og brokonstruksjonene.  Byggeperioden varte over flere år.  Utbygging av sameiet var så krevende, kostbar og spesiell 
at prosjektet ville neppe ha blitt realisert i dag. 
Skogen Boligsameie festet opprinnelig tomten, på 73 mål, av AS Holmenkolbanen og senere av ulike eiere, frem til den 
ble kjøpt i april 2006 for 12,6 millioner kroner, etter mange runder med forhandlinger gjennom årene.  Den nederste 
delen av sameiet, hovedsakelig parkeringsplassene og noen små områder, ble kjøpt i begynnelsen av 2006 for 850 000 
kroner.   


