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Skattetaten sendte nylig ut brev vedrørende boligareal 
Styret har bl.a. sett på tegninger av de forskjellige boligtypene og har følgende forslag til P- areal 
mål for de ulike seksjonene: 
  A bolig (3 etasjes rekkehus) 139 m2 
 B bolig (2 etasjes rekkehus) 106 m2 
 C bolig (1 etasjes leilighet) 75 m2. 
 
De som ikke har standard leilighet, må selvsagt justere disse tallene. Det har blitt foretatt en del 
forandringer, spesielt på A-boligene, gjennom årene.  Noen har bygget nye/ større boder, andre har 
utvidet sine seksjoner, osv.   
 
Styret har blitt gjort oppmerksom på at det kan reises tvil om man bør krysse av for småhus eller 
leilighet hvis man bor i A- eller B- bolig. Dette fordi de har en egen utvendig inngang. Det synes 
som definisjonen på leilighet bl.a. er at disse har felles inngang. Se nærmere på 
http://www.skatteetaten.no/no/Selvbetjening/Boligkalkulator. Men på den annen side kan nok det 
felles heishuset ansees som en felles inngang, og det vil nok være mest naturlig å anse, i hvert fall 
B-boligene, som leiligheter. Hva som er korrekt her bør dog den enkelte undersøke nærmere. Merk 
at likningsverdien kvadratmeterprisen for småhus er en annen enn for leilighet.  
  
Informasjonen vi oppgir er kun veiledende, styret er ikke ansvarlig for feil i beregningene. 
Hver enkel sameier står selv ansvarlig for den informasjonen de oppgir til skatteetaten. 
 
Vaktmestertjenestene 
Styret har vært meget misfornøyde med de som utfører vaktmestertjenestene i sameiet i lengre tid.  
Vi har også mottatt klager fra enkelte beboere.  Vaktmesterinstruksen blir ikke fulgt.  De ansvarlige 
i vaktmesterselskapet følger ikke opp vaktmestrene på feltet.  Arbeider som vi bestiller og blir 
lovet skal utføres, blir neglisjert.   De vaktmesteransvarlige i styret må purre mange ganger for å få 
enkelte jobber utført, til tross for at dette skal skje automatisk i henhold til instruksen.  Noen 
eksempler på dette er tak- og gatesluk som ikke blir renset, noe som kan føre til oversvømmelser 
og lekkasjer, gress blir ikke klippet, osv. 
 
Styret har innhentet 3 nye tilbud fra mindre vaktmesterselskaper og vil i løpet av kort tid inngå ny 
kontrakt med et av disse.  Vi håper å få mer personlig service, oppfølging og et mindre hierarki å 
forsere hver gang vi skal ha noe utført i sameiet.  Beboere vil også kunne kjøpe private 
vaktmestertjenester ved behov. 
 
Nå er sommeren over for denne gangen 
Det er viktig å rydde utenfor seksjonen din, før alt blir borte når snøen kommer eller traktorskuffen 
tar det med seg!  
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Hvis dere har mye stående utenfor boligene deres, bør det ryddes bort nå før snøen kommer, da 
sameiet og vaktmesteren ikke tar 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 snart og åpne kranen på utsiden for å unngå at rør sprenges i 
stykker. 
 
Vi minner igjen om at det er strengt forbudt å parkere på gangveiene – man vet aldri når 
brøytebilene eller utrykningskjøretøy kommer!  Biler på gangveiene vil bli tauet bort uten 
ytterligere varsel. Man ber beboerne også instruere besøkende om nevnte forbud, som selvsagt 
også gjelder for gjester. Det er generelt mange klager knyttet til kjøring på gangveiene, og styret 
har sett seg nødt til å diskutere et strengere regime ovenfor dette.  
 
Det er viktig å renske opp i sluk og rennen på balkongen og oppsamlingskar under balkongen for å 
få fjernet jord, blad og andre fremmedlegemer.  Dette kan gjøres manuelt med hånden eller ved 
hjelp av vannslange og spyling av karet og nedløpsrøret fra takrennen.  Det er viktig å holde alt fri 
for fremmedlegemer slik at man forhindrer at vann renner over oppsamlingskaret på 
balkongkonsollen og videre bort til husveggen. 
 
Beising av seksjonene neste år 
Dere må være forberedt på å beise seksjonen deres neste sommer…  
Styret vil innhente et tilbud til de av dere som ikke ønsker å beise seksjonen deres selv.  Det vil 
også bli innhentet et fellestilbud til eierne av leilighetene på 7. plan (C-boligene) og eierne vil bli 
fakturert for arbeidene, noe vil sannsynligvis bli subsidiert av sameiet som tidligere.  Mer 
informasjon om beising kommer neste år. 
 
Hvis noen av dere kjenner noen dyktige og rimelige malere, tar vi gjerne imot tips.   
 
Barn/ andre bryter opp dørlåsen på førsteplan inn til vestibylen 
Vi har de siste ukene hatt problemer med dørlåsen på førsteplan.  Barn åpner den halve døren slik 
at den blir liggende utenpå hoveddøren. Låsen blir ødelagt fordi de putter stein i den slik at 
låsemekanismen ikke skal virke.  Vennligst si ifra til barn i sameiet at slikt ikke må forekomme.  
Det er også viktig at den lille sidedøren holdes stengt og låst fast.  Dette for å gjøre begge dører mer 
stabile.   
 
Takrennene i C-boligene skal skiftes ut før nytt år 
Alle takrennene til C-boligene, dvs. en etasjes leiligheter vil bli skiftet ut før nytt år.  
Blikkenslagerne vil heise opp alle materialene på takene foran balkongene og vil ikke trenge 
adgang til leilighetene.  Det vil bli lagt ut plater på takene under stigene for å unngå at takene 
punkteres.  Har dere spørsmål vedrørende arbeidene vennligst kontakt Mette på 
mette@skogen.info.  


