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Skogen Rundt 
Nr. 1 – 2010 – 27. april 2010       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.  Vi ønsker nykommerne Erik, Harald og 
Kristian hjertelig velkommen i styret.  På vårt første styremøte ble ansvarsområder fordelt som følger: 
     
Styremedlemmer  
Mette Steen Mesna A.Ø. 225 p: 22921449     mette@skogen.info 
    Styreleder, forsikringssaker, økonomi, websider, Falken, skadedyr. 
Steffen Brandstad A.Ø. 218  p. 22140402     steffen@skogen.info 
    Porttelefon, Skogen Rundt, Kabel TV Get. 
Knut Bidne A.Ø. 107  p. 22494768     knut@skogen.info 
    Vedlikehold, akutte skader, renhold. 
Erik Ruud-Olsen A.Ø. 133 p. 22570090     erik@skogen.info    
       Vedlikehold, akutte skader.  
Harald Schiøtz A.Ø. 250 p. 22143998     harald@skogen.info   
     Vaktmester, snøbrøyting, sonekontakt. 
Kristian L. Dahlen A.Ø. 227  p. 22138321     kristian@skogen.info 
    Heis, garasjeport, nøkkelsalg, vaktmester. 
 
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.  Vi ønsker å redusere antall e-post til styret, og ber derfor om at e-post sendes kun til den som 
sitter med det ansvarsområdet dere trenger å kontakte.   
 
Ved eiendomsoverdragelser ber vi eiendomsmeglere/ advokater om vennligst å se på Skogens fine 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 4. og onsdag 5. mai fra kl. 8.00.   
Nå skal vi kvitte oss med de siste tegn av vinteren her på Skogen og fjerner grus på alle fellesområdene.  Det er derfor 
ikke lov til å parkere på gangveiene eller øverste parkeringsplass på dagtid disse dagene.  Vi håper sameierne vil 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. Nytt av året er ønsket 
fra NEAS om at grus ikke samles i hauger på gangveiene fordi kostebilene sliter med å koste opp disse.   
 
Årets dugnad 
og vårens vakreste eventyr, på Skogen, finner sted torsdag 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 fordelt fra kl. 17.30.   
 
Vi ber alle bruke denne dagen til arbeid på 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, pølser 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. 250,- 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, store møbler, elektrisk utstyr og giftige stoffer.  
Den andre blir kun for hageavfall (ikke jord og grus) som leveres til kompostering. 
 
Garasjen skal spyles tirsdag 11. 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. 

Søknad om sonemidler 
Soneansvarlige bes å søke midler til sine respektive soner.  Vennligst send søknaden til Harald i A.Ø. 250/  
harald@skogen.info innen onsdag 5. mai.  Har du ønsker om å kjøpe blomster (gjerne flerårige) eller annet til 
fellesarealene, ta kontakt med de sonetillitsvalgte på hvert enkelt plan.  Se www.skogen.info for informasjon om 
navnene til de sonetillitsvalgte. 
 
Ligningsoppgavene 
ble sendt med post til samtlige seksjonseiere før påsken.  Hvis du ikke har mottatt din ligningsoppgave, vennligst 
kontakt Anna Regnskap på post@anna.no eller på tlf. 22522160. 
 
Norsk Brannvern  
kommer til sameiet tirsdag 11. mai kl. 18.00 for å vise blant annet alternative rømningsmåter fra boligene våre.  
Nærmere informasjon vil komme i oppslag i heisene noen dager før besøket. 
 
Bruk av piratkopierte nøkler  
Det viser seg dessverre en gang i blant at sameiets nøkler blir ulovlig kopiert.  Nøkkelemnene som blir brukt er ofte 
tynne og brekker lett i låsesylindrene.  Dette fører til at vi må kalle ut låsesmed med de ekstra kostnadene som dette 
medfører.  Vi ber om at det ikke blir brukt andre nøkler enn de styret selger.   
 
Kjære hundeeiere 
Vi minner om at det er båndtvang i sameiet.  Vennligst påse at din hund ikke gjør fra seg i sameiets fellesarealer.  Hvis 
så allikevel skulle skje, ber vi om at ekskrementene blir plukket opp og kastet på et egnet sted.  Det er dessverre mye 
etterlatenskaper etter hunder og katter når snøen nå forsvinner, spesielt på sameiets lekeplasser, grøntområder og 
flaggplassen på 5. plan. 
 
Kjære røykere og snusbrukere 
Vennligst ikke kast fra dere sigarettsneiper og snusputer på sameiets fellesområder.  Det er mye bedre å ta disse med 
hjem eller til egnede steder.  Det er heller ikke særlig pent å se disse tingene liggende på bakken, spesielt utenfor 
inngangspartiene til heishuset og i garasjen.  Dessverre, er det blitt observert barn som plukker opp sigarettsneipene 
og snusputene og putter de i munnen!   


