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Skogen Rundt 
Nr. 4 – 2011 – 26. juni 2011       www.skogen.info                      Rundskriv for Skogen Boligsameie – Utgitt av styret  
 
Reparasjoner i garasjeanlegget i sommer 
På årsmøtet ble det vedtatt å reparere enkelte deler av gulvet i garasjeanlegget. Se innkallingen for en nærmere 
beskrivelse av arbeidene.  Vi har nå fått beskjed om at arbeidene begynner den 13. og 14. juli og beregnes å pågå fra 
midten av uke 28, i tillegg til uke 29, 30 og 31.  
 
Arbeidene skal foregå på/ inntil følgende parkeringsplasser og i kjørebanen i tilknytning til disse plassene: 
301 - 309, 310 - 314, 368, 315 - 323, 324 - 328, 329 - 331, 401 - 409, 410 - 414, 463, 415 - 423, 424 - 428, 429 - 431.  
 
Hvis det står biler parkert på de ovenfornevnte plassene mens arbeidene pågår vil styret/ vaktmesteren, om nødvendig, 
få disse fjernet for eiers regning og risiko uten ytterligere varsel.  All løsøre på og rundt disse plassene må fjernes. 
 
Det vil ikke være tillatt å parkere/ kjøre på disse plassene/ områdene på dagtid mens arbeidene pågår.  Consolvo/ 
vaktmesteren vil henge opp informasjon, hvis det allikevel viser seg å være mulig å kjøre/parkere på noen av disse 
områdene.  
 
Parkering og inn-/ utkjøring til og fra 1. og 2. etasje i garasjen vil være mulig hele tiden, mens arbeidene pågår. 
 
Parkeringsplassene i garasjen på nordsiden av heishuset i 3. og 4. etasje, som ikke er nevnt kan brukes i hele perioden. 
Man kan ikke regne med å kjøre til og fra disse plassene på dagtid mens arbeidene pågår. Det blir hovedsakelig mulig 
for alle å parkere inne i garasjehuset mellom kl. 19 på kvelden og kl. 7 om morgenen i ukedagene, noen områder kan bli 
sperret av i perioder. 
 
Det kan forkomme noe støv fra arbeidene, men dette vil bli forsøkt begrenset ved hjelp av plastduk/ presenninger. 
 
Asfalten vil bli skåret, der hvor det finnes skader, den 13. og 14. juli. Etter dette vil gulvet bli pigget, reparert og 
behandlet før det blir støpt med nytt betong og lagt støpeasfalt opp på. Når alle arbeidene er ferdigstilte, vil 
vaktmesteren spyle garasjen (august/september).  Spylingen av garasjeanlegget vil bli varslet god tid i forveien. 
 
Vi har valgt å få utført arbeidene i fellesferien og håper dermed å unngå vanskeligheter for sameierne med å finne seg 
en parkeringsplass på nedsiden av sameiet.  Det er viktig å unngå parkering foran/ rundt søppelcontainerne.  Disse blir 
fylt på mandager og tømt på torsdag/ fredag.  Vi minner om at det er lov å parkere langs gaten på nedsiden av 
rundkjøringen i Jerpefaret og i Lillevannsveien på oversiden av Skogen stasjon. 
 
Maling av seksjonene (her er både litt gammel og ny informasjon) 
 
Jernia Røa har gitt oss et godt tilbud på beis kr 599, for 10 liter Drygolin oljedekkbeis og kr 299 for 3 liter (inkl. mva), 
dere må ta med denne Skogen Rundt for å få kjøpt beis til denne prisen.  JerniaVinderen tilbyr beis til kr 699 /10 liter.  
Begge butikker har fargekodene i sitt register. Ved bruk av fargekodene kan malingen imidlertid kjøpes i alle 
fargehandler som har en Jotun blandemaskin. 
 
Det ble varslet i fjor at vi skal beise seksjonene i år, og mange er ivrige etter å komme i gang, og noen er allerede ferdig 
med å beise!  Arbeid med å beise hver enkelt seksjon må være ferdigstilte innen 1. september 2011.  Seksjoner som ikke 
er malt etter denne dato vil bli tvangsbeiset for eiers regning, se vedtektene § 14.  
 
Styret har lovet å komme med et tilbud til den enkelte sameier, men sliter med å få tak i tilbud fra malere.  Det virker 
som det er mye å gjøre i byggebransjen for tiden! Hvis noen har tips om gode malere, tar styret imot disse med takk 
(mette@skogen.info).  Vi oppfordrer dere til å forsøke å skaffe malere selv og ikke vente på tilbudet fra sameiet.  Er det 
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noen i sameiet/ studenter som er interessert i å tjene litt ekstra penger i sommer på beising av seksjonene, oppfordrer vi 
dere til å sette opp plakat på tavlen i vestibylen på 1. plan. 
 
C-boligene vil beises av sameiet av sikkerhetsmessige grunner, og eiere vil få tilsendt en giro for å betale disse arbeidene 
(noe av kostnaden vil bli subsidiert av sameiet, bl.a. kostnad til stillas), se protokoll fra årsmøte 2011.  Dette vil vi 
komme tilbake til i neste Skogen Rundt.   
 
Vi minner om at dere ikke må glemme å beise over markisen, noe som er fort gjort å glemme. 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 hvis dere må stå med stige på taket. 
 
Websidene til sameiet gir nyttige tips om hvordan man skal sette i gang med disse arbeidene og vi gjengir disse her: 
Veggen vaskes først. Unngå høytrykkspyling, da dette kan skade veggen både på innsiden og utsiden. Hvis det er 
antydning til sopp, behandles veggen med soppmiddel i samsvar med bruksanvisningen.  
 
Malingstype: Oljedekkbeis, f.eks. Jotun Drygolin. Evt. oljebeis på lister, rekkverk etc.  
Lister, rekkverk etc.: Oljedekkbeis: Brunsvart, standardnr. 734 (8501-G90Y).  
Evt. oljebeis: Antikkbrun, standardnr. 527 Nodest. Fargekode: Klar base, SS/72, OK/8, rødbrun/14. Det går ca. 3 liter beis 
til lister or rekkverk. 
Veggene males i en av basisfargene. Det går ca. 10 l maling til leiligheter på 2 og 3 etasjer.  
 
Hver rekke har valgt en farge på forsiden og en farge på baksiden. Disse fargene kan ikke endres uten at alle i 
rekken er enige, og endring til Engelsk rød på fremsiden (mot Sørkedalen) kan ikke gjøres uten godkjenning av 
Sameiermøtet.  
 
Basisfarger:  

• Grønn. Fargekode: 7310-G57Y 0745  
• Engelsk rød. Fargekode: Oxyd rød base, OK/10, SV/18  
• Tømmer(brun). Fargekode: C-base, HT/1, OK/124, RB/54, SS/64  

 
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, e-faktura for fellesutgiftene, ligningsoppgaver, innkalling til årsmøter, 
Skogen Rundt og lignende per e-post. 
 
E-post adressene vil ikke bli gitt til andre sameiere, med mindre den enkelte gir sitt samtykke til dette etter forespørsel 
fra styret.  Styret vil håndtere all informasjon som blir distribuert.  
 
Takk til alle dere som har sendt inn e-post adressen, nesten 50 % av sameierne.  Vi håper flere sender inn sine adresser 
så snart som mulig.  Denne Skogen Rundt vil bli sendt ut på e-post. 
 
 
 


