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Skogen Rundt 
Nr. 2 – 2011 –1. mai 2011       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.  På vårt første styremøte ble 
ansvarsområder fordelt som følger: 
     
Styremedlemmer  
Mette Steen Mesna A.Ø. 225 p: 22 92 14 49      mette@skogen.info 
    Styreleder, økonomi, renhold, skadedyr, Skogen Rundt, (vedlikehold). 
Steffen Brandstad A.Ø. 218  p. 22 14 04 02      steffen@skogen.info 
    Porttelefon, Kabel TV Get og juridiske hjelp til styret. 
Harald Schiøtz A.Ø. 250 p. 22 14 39 98      harald@skogen.info   
    Vaktmester, snøbrøyting, sonekontakt, grøntarealene. 
Øyvind Omang A.Ø. 249  p. 23221250      oyvind@skogen.info 
    Vedlikehold og websider.  
Kjartan Farnes A.Ø. 219  mob. 40489090      kjartan@skogen.info    
    Forsikringer, garasjeport, heis, nøkler, HMS-Brannvern 
Kristine Månsson A.Ø. 256  mob. 416 05 895           kristine@skogen.info 
        Vedlikehold  
 
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). 
 
Ligningsoppgavene 
ble delt ut i begynnelse av uke 17.  Hvis du ikke har mottatt din ligningsoppgave, vennligst kontakt Anna Regnskap på 
post@anna.no eller på tlf. 22522160. 
 
E-post 
Sameiet jobber med et tilbud om effektivisering av kommunikasjonen med den enkelte beboer (ved for eksempel 
utsendelse av informasjon). 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.  
 
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 4. mai.  Har du ønsker om å kjøpe blomster (gjerne flerårige) eller annet til sonene, ta 
kontakt med de sonetillitsvalgte på hvert enkelt plan.  Se www.skogen.info for informasjon om navnene til de 
sonetillitsvalgte.  Vi mangler sonekontakt for følgende soner: 1. plan nord og 5. plan sør.  Vennligst ta kontakt med 
Harald hvis du kunne tenke deg å være sonekontakt for en av disse sonene. 
 
Maling av seksjonene 
Det ble varslet i fjor at vi skal beise seksjonene i år, og mange er ivrige etter å komme i gang i det fine været.  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. Sameiet vil komme med et tilbud til sameiere som ikke 
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ønsker å beise sine egne seksjoner.  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.   
 
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  

Vaktmesteren vil komme med et tilbud på beis som vil bli tilkjørt til sameiet.  Mer informasjon om dette kommer vi 
tilbake med senere.  Røa Jern og Farve har også disse fargene i sitt register. Ved bruk av fargekodene kan malingen 
imidlertid kjøpes i alle fargehandler som har en Jotun blandemaskin. 
 
Garasjen vil bli rengjort i mai.   
Vi skal kun ta en enkel rengjøring denne gangen fordi vi skal i gang med arbeider i garasjen til sommeren og vil ta en 
grundigere rengjøring når arbeidene er sluttførte.  Rengjøringen vil bli varslet noen dager i forveien med plakater.  
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. 

Steinmasse på 8. plan 
Det ble nylig fjernet mye steinmasse på 8. plan pga sikkerhet for beboerne og fare for ras.  Totalt ble det tatt bort 20 tonn 
med stein. Arbeid og bortkjøring av steinmassen kom på kr 30 000.  


