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Skogen Rundt 
Nr. 5 – 2011 – 10. september 2011       www.skogen.info                      Rundskriv for Skogen Boligsameie – Utgitt av styret  
 
E-post 
Sameiet jobber med et tilbud om effektivisering av kommunikasjonen med den enkelte beboer.  I den forbindelse ønsker 
vi at hver enkelt sameier sender en e-post med sin kontaktinformasjon:  
Send en e-post til e-postadressen sameiere@skogen.info.  Skriv adresse og seksjonsnummer i emnefeltet.  I selve e-
posten, skriv én e-postadresse og fullt navn pr linje. Hver husstand oppgir så mange e-postadresser de ønsker.  
Styret ønsker å sende ut informasjon, innkalling til årsmøter, Skogen Rundt og lignende per e-post. 
Styret håndterer all informasjon som blir distribuert.  
Takk til alle dere som har sendt inn e-post adressen, litt over 70 % av sameierne.  Vi håper de siste av sameierne sender 
inn sine adresser så snart som mulig.  Denne Skogen Rundt vil også bli sendt ut på e-post. 
 
Opprydding i garasjen 
Nå begynner det å bli ganske rotete mange steder i garasjen, blant annet i gangene inn til heishuset og foran 
dekkbodene i hver etasje.  Styret har derfor bestemt seg for å foreta en ”liten” opprydding. 
Alle sykler parkert i garasjen på fellesområdene må innen 25. september merkes med etternavn, adresse og årstallet 
2011.  Sykler som ikke er merket, vil etter denne datoen bli tatt bort og gitt til loppemarked eller kastet. Hvis du har en 
sykkel som ikke lenger er i bruk, hva med å prøve å selge den eller gi den bort? 
Alle dekk i dekkbodene og garasjen må også merkes (på samme måter som syklene) innen 30. september, umerkede 
dekk vil også bli kastet. 
Det er ikke lov til å sette fra seg barnevogner, akebrett, dekk og private eiendeler på fellesområdene i garasjen.  Slike 
ting må oppbevares i private boder eller hjem.   
Det er en del som sliter med for liten plass til oppbevaring hjemme.  Et godt råd er å skaffe seg et eksternt lager.  Hvis 
noen har tips om rimelige lager, vennligst gi styret et tips, så formidler vi dette videre til andre sameiere. 
 
Beising i sameiet 
Vi trenger en lang periode med fint vær nå… ☺  Malerne som jobber for sameiet sliter med dårlig vær, men har mange 
malere klare til å male når været blir bedre.  De kommer til å henge opp presenninger på blokkene fremover for å kunne 
få litt fortgang på arbeidene.  Det er bestilt maling av murene mellom.  Vi hadde fått beskjed om at malerne skulle 
begynne på A.Ø. 260, men de begynte likeså godt på A.Ø. 254… 
 
Takk til alle dere som har sendt svar på påminnelsen fra styret om hvorfor dere ikke har beiset eller ikke er helt ferdige.  
Styret kan ikke tillatte utsettelse av beising til neste vår.  Dette har vi dårlig erfaring med fra forrige gang sameiet ble 
beiset.   
 
Til dere som ikke er helt ferdige eller har glemt noe minner vi om følgende: 
Dere må ikke glemme å beise over markisen, og ytterdøren trenger 1-2 strøk teakolje. Det er svært viktig å være forsiktig 
hvis dere må stå på takpapp for å beise på undersiden av balkongen i 2 plans seksjonene.  Prøv om mulig å unngå de 
varmeste tidene på dagen.  Bruk gjerne en plate under stigen hvis dere må stå med stige på taket. 
 
Reparasjoner i garasjeanlegget i sommer 
Arbeidene i garasjen er ferdige for i år.  Takk til mange tålmodige sameiere.  Det var krevende til tider å finne 
parkeringsplasser ute de siste ukene arbeidene pågikk!   
Nytt asfalt ble ikke lagt oppå betonggulvet som først beskrevet.  Styret/ sameiet har fått råd fra vår tekniske konsulent 
hos Apeland og Consolvo om å installere katodisk beskyttelse i garasjen fordi arbeidene viser at det er store mengder 
klorider enkelte steder i dekket, spesielt i den sørlige halvdelen av garasjen i andre, tredje og fjerde plan.  Styret vil i 
samarbeid med Apeland, Consolvo og andre fagkyndige utrede hvordan vi best skal beskytte garasjedekket i fremtiden 
og komme med et forslag for dette til årsmøtet i 2012.  Mer informasjon om dette kommer etter hvert. 
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Kjære hundeeiere 
Vi minner om 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, spesielt på sameiets lekeplasser, grøntområder og flaggplassen på 5. plan. 
 
Vaktmester og søppelrutiner 
Vaktmesteren har fått tillatelse fra styret til å tømme søppel på tirsdager hvis været er ekstremt dårlig eller på grunn av 
sykdom på mandager.   
Vaktmesteren har ved flere anledninger fått kuttskader fordi det kastes glass i søppelstativene.  Vi minner om at all 
glass, blikkbokser og papir skal kastes i containerne på nederste parkeringsplassen.   
Oslo Kommune har bestemt at Skogen Boligsameie skal sortere søppel, se tidligere Skogen Rundt om dette tema.  
Egnede sorteringsposer kan hentes i alle dagligvarebutikker i nærmiljøet. 
 
Nye parkeringsskilt i sameiet 
Det har i lang tid vært problemer med ”langtidsparkering” og kjøring på gangveiene.  Mange sameiere har klaget på 
dette økende problemet og styret har sett seg nødt til å få hjelp til å håndtere dette.  Vi har tidligere fått hjelp fra 
Trafikketaten, men det har vært vanskelig å få hjelp til å få fjernet feilparkerte biler de siste årene.  Vi har derfor inngått 
avtale med AS Parkering.  Nå kan vi bestille borttauing av biler og de blir fjernet i løpet av kort tid.   
 
Nedenfor er husordensregel nr. 3 vedrørende trafikkmiljøet i sameiet: 

Det er forbudt å bruke motorkjøretøy på gangveiene med unntak av nødvendig vare- og syketransport. Slik transport til/ fra femte, 
sjette, sjuende og åttende plan skal forgå via Jerpefaret/ Lillevannsveien, til/ fra første plan via Arnulf Øverlandsvei.  

Det er tillatt å stoppe på gangveiene inntil 10 minutter for av- og pålessing. 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.  

Dersom et kjøretøy gjentatte ganger til tross for skriftlig advarsel fra styret parkeres i strid med disse parkeringsbestemmelsene, 
kan styret uten ytterligere varsel begjære kjøretøyet borttauet for eiers regning og risiko.  

All kjøring på gangveier og i garasjehus skal skje med stor aktsomhet. Det skal brukes lys på kjøretøyet og høyeste tillatte fart er 
10 km/ t. Der barn oppholder seg, ligger hele ansvaret for sikker adferd hos motorføreren.  
Det er ikke tillatt å skifte dekk eller vaske motorkjøretøy på gangveiene. Alt renhold og vedlikehold av biler på Skogenfeltet kan 
bare skje utenfor verkstedet på første plan.  
 
 

Nå virker det som sommeren er 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!  
Hvis dere har mye stående utenfor boligene deres, må 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, 
vedstabler og kasser, osv.   
Styret mottok klager i løpet av forrige vintersesong om at veiene ikke blir brøytet godt nok, dvs. bredt nok.  En årsak er 
at det står flere og flere blomsterkasser (opprinnelig fra balkongene) langs gangveiene.  Hvis dere kan finne et egnet 
sted å oppbevare disse kassene, hadde det gjort arbeidene enklere for brøytemannskapene og resultatet hadde blitt 
bredere gangveier. 
 
Til dere som har utvendige vannkraner utenfor huset med stoppekran inne i boden eller seksjonen, vennligst steng 
disse så snart det blir litt kaldere i været og åpne kranen på utsiden for å unngå at rør sprenges i stykker. 
 
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 
nedløpsrør fra balkongen.  Det er fint hvis avfallet kastes i restavfallet og ikke på naboens tak under.  Det er viktig å 
holde alt fri for fremmedlegemer slik at man forhindrer at vann renner over oppsamlingskaret på balkongkonsollen og 
videre bort langs konsollen til husveggen.  


