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STYRET ØNSKER ALLE ET RIKTIG GODT NYTT ÅR! 
 

Sameiermøtet – torsdag 17. mars 2011  
Årsmøtet er berammet til torsdag 17. mars 2011 kl. 18 i Voksen Menighetshus, Jarbakken 7.  
Innkallingen med saksliste til møtet vil bli utlevert senest 8 dager før møtet finner sted.  
Saker som sameiere ønsker behandlet må leveres skriftlig til styrets leder,  
Mette Mesna, Arnulf Øverlandsvei 225, eller gjerne ved e-mail til mette@skogen.no innen 
tirsdag 22. februar 2011.  
 
Kandidater til styret 2011/2012 
Kunne du tenke deg et meget lærerikt år eller flere.  Det er noen som forlater styret i år men vi er 
fortsatt noen som tar på oss enda et spennende år!  Vi ønsker oss noen nye, hyggelige, åpne og 
arbeidsomme tilskudd til styret for den kommende styreperioden.  Det er fint om du er nysgjerrig 
og har arbeidsglød for nye oppgaver.  Ta gjerne kontakt med styret, så kan vi fortelle deg litt om 
hva vi arbeider med og hvordan vi styrer sameiet.  
Har du lyst til å bidra til sameiets utvikling, eller kjenner noen som du mener er gode kandidater, ta 
kontakt med en i valgkomiteen:  
Barbro Bottheim,  A.Ø. 131  tlf. 21921168  
Hanne Heiberg,   A.Ø. 249  tlf. 23221250  
Roar Skålin,   A.Ø. 224 tlf. 22142335  
 
Alt i Vakmestertjenester 
Alt I Vaktmestertjenester (AIV) er godt i gang med arbeidene i sameiet vårt.  Bernt (vår vaktmester) 
har vært over alle elektriske lamper i C-boligene sammen med elektriker og nå fungerer samtlige 
lamper inne i oppgangene.  Bernt har blitt vist rundt i sameiet av vår elektriker, og har blitt kjent 
med våre elektriske installasjoner.  Så snart det blir varmere i luften skal AIV gå en runde i sameiet 
med rørleggeren vår for å se på rør og stoppekraner.  Bernt og hans kollegaer begynner å få fart på 
søppelhåndteringen, etter en del innkjøringsproblemer med fulle søppelcontainere (se nedenfor), 
glatte bakker og mye snø.  Bernt er flink til å bruke øynene når han går rundt i sameiet og tar tak i 
problemer, rydder og måker snø.  AIV har hatt en bratt læringskurve de siste ukene.  Det er mye å 
lære i et så stort sameie med kompliserte installasjoner og bygningskonstruksjoner.   
Styret ønsker etter hvert at vaktmesteren skal bistå Petter Lahlum, vår tekniske konsulent fra 
Apeland, med å følge opp håndverkere og besøke beboere for å se på eventuelle skader, 
vannlekkasjer, forsikringssaker og lignende.   
Mange har lurt på hvorfor det tok tid å samle inn juletrærne.  Det var på grunn av en del arbeider i 
sameiet som vaktmesteren måtte prioritere fremfor innhenting av trærne.  Nå er nesten alle trær 
hentet med unntak av noen få som er frosset fast.   
Styret er meget fornøyd med AIV og ser frem til et godt samarbeid i fremtiden. 
 
 



 2

 
Søppelsortering 
Som dere sikkert allerede har sett av plakatene rundt i sameiet, er det nå blitt sameiets tur til å 
sortere søppel, som for mange andre husstander i Oslo.  I løpet av kommende uke (uke 6) må vi 
begynne, eller for mange, fortsette å sortere søppel.  Mange er veldig flinke, og begynte å sortere 
søppelet sitt allerede i november/ desember i fjor.   
Noe vi glemte å presisere på plakatene vi hengte opp, er at alle poser som legges i de sorte sekkene i 
stativene må dobbelknytes.   
Alle sameiere har fått utdelt ruller med grønne og blå poser fra renovasjonsetaten. Nye ruller med 
poser kan hentes i alle matbutikker og renovasjonsetatens gjenbruksstasjoner. 
 
Hvordan søppelet skal sorteres er beskrevet i sorteringsguiden vi har mottatt av renovasjonsetaten 
eller på www.renovasjonsetatens.no.  Her er et kort sammendrag: 

- I de grønne posene kaster vi matrester, teposer, tørkepapir og bein.  Ikke planterester, 
hageavfall, kattesand, bleier og emballasje tilgriset av matavfall. 

- I de blå posene kastes all rengjort og tørket plastemballasje som plastflasker uten pant, 
kanner, folie, poser, sekker, begre, kopper, bokser, blomsterpotter og isopor.   

- Restavfall, det som blir igjen etter at vi har sortert søppelet, legges i en vrengt handlepose. 
Disse posene må knyttes med en dobbel knute og legges i søppelstativene som vanlig.  Innholdet i 
søppelsekken vil deretter bli tømt ut i containerne på nederste parkeringsplassen av vaktmesteren. 

- Glassemballasje uten pant fra mat- og drikkevarer kastes i glassbeholderen på nederste 
parkeringsplassen.  Metallemballasje som hermetikk-, øl-, og mineralvannsbokser uten pant 
og aluminiumsprodukter, tuber, lokk og aluminiumsformer og – folie kan legges i samme 
beholder. 

- Papir, som tidligere, legges i papircontainerne på den nederste parkeringsplassen.   
Vi har fått en ekstra papircontainer, fordi den ene ofte var full.  Hvis vi er flinke til å sortere papir ut 
av søppelet, er det mulig at vi kan redusere antall søppelcontainere med en og dermed få redusert 
renovasjonsavgiften vi betaler med en tredjedel… 

- Farlig avfall (bl.a. batterier og lyspærer, lysrør og maling) leveres på miljøstasjon, 
minigjenbruksstasjon (på Statoil stasjonen ved Bogstad camping) eller gjenbruksstasjon. 

- Møbler, elektriske artikler, hvitevarer, data-, bil-, kontor-, sportsutstyr og sykler og lignende 
leveres på gjenbruksstasjoner. 

 
Søppelcontainerne 
Vi må dessverre igjen minne om at det ikke tillatt å kaste privat søppel, møbler, hvite varer, 
elektrisk utstyr og lignende i søppel containerne på nederste parkeringsplassen.  Containerne skal 
kun inneholde søppel hentet av vaktmesteren.  I de siste ukene har vaktmesteren funnet en god del 
ting i containerne på mandag morgener, noe som har ført til at han har ikke har fått plass til vår 
ordinære søppel og måttet bestille ekstra tømming som koster sameiet mer.  Vaktmesteren vil i 
tiden fremover passe på at containerne blir låst både etter at han fyller containerne på mandager og 
etter at disse har blitt tømt av renovasjonsetaten på torsdager.  Vennligst benytt dere av 
gjenbruksstasjoner hvis dere har søppel som ikke er husholdningsavfall, papir eller glass.  
Vaktmesteren kan være behjelpelig med å kjøre bort søppel mot betaling.  Kontakt Alt i 
Vaktmestertjenester på telefon 936 34 000 eller erik@vaktmestertjenester.no.  


