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Skogen Rundt
Nr. 3 – 2013 – april 2012 www.skogen.info Rundskriv for Skogen Boligsameie – Utgitt av styret

Årets dugnad

og vårens vakreste eventyr, på Skogen, finner sted onsdag 25. april 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. Ta gjerne med redskap som f.eks. trillebårer, koster, raker,

river, diverse typer klipperedskap, sag, motorsag, arbeidshansker o.s.v. Vi har også en del utstyr til utlån. Vennligst

returner redskap/ trillebårer og lignende tilbake til vaktmesterrommet 1- plan etter endt dugnad. Det sparer styret for

mye ekstra arbeid.

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.

Utplassering av containere

I forbindelse med dugnaden vil det bli satt ut containere slik at beboere kan kaste privat avfall hvis ønskelig.

På nederste parkeringsplass blir det satt ut en container til organisk avfall og en til annet/privat avfall.

På plan 5 nord, øverst i svingen (liten gressplen) blir det en container til organisk avfall, og ved flaggplassen, plan 5 blir

det satt ut en container til annet/privat avfall.

På 7. plan under broen blir det satt ut en container til annet/privat avfall.

Vi minner om at det ikke er lov til å kaste elektriske artikler, hvitevarer, grus og spesialavfall i noen av containerne.

Grus skal heller ikke kastes i containerne, men fraktes til nederste parkeringsplassen eller legges på innsiden av veien

langs Jerpefaret.

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 lørdag 5. 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: 7. og 8. plan. Vennligst ta kontakt med Harald hvis du

kunne tenke deg å være sonekontakt for en av disse sonene. Det kan dessverre ikke utbetales sonemidler til sonene

uten sonekontakt.

Vi trenger noen til å ta vare på/ heise flagget på flaggdager

Familien Kolby har hjulpet sameiet med å ta vare på flagget og heise det på flaggdager i flere år. Vi takker så mye for

deres hjelp. De ønsker nå avløsning snarest. Kunne du/din familie, kanskje en familie med Grindbakken

Skolekorpsbarn, tenke seg å påta seg denne oppgaven i en periode fremover? Det er spesielt viktig at flagget heises på

17. mai når korpset spiller for oss på morgenen. Hvis ingen melder seg, vil flagget kanskje ikke blir heist i år på 17. mai?

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.
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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 dem i munnen! Det har også vært tatt opp på sameiermøtet om beboere som blir plaget ved

røyking rett under andres soveromsvindu. Vi minner om husordensreglene som er til for at det skal være et trivelig sted

å bo for alle.

Nye rutiner for utlevering av søppelsekker i søppelstativene

Vaktmesteren vil fra neste uke legge en rull med 10 søppelsekker i bunnen av hvert søppelstativ istedenfor en ny sekk

hver uke. Nye ruller med søppelsekker vil bli lagt i stativene hver 10. uke.

Søppelsortering

Vi minner om at alle poser som legges i de sorte sekkene i stativene må dobbelknytes. Vi er nå pålagt av Oslo

Kommune Renovasjonsetaten til å kildesortere søppel.

Hvordan søppelet skal sorteres er beskrevet i sorteringsguiden vi har mottatt av renovasjonsetaten eller på

www.renovasjonsetaten.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 handlepose. I møte, som styret nylig

hadde med Renovasjonsetaten, fikk vi opplyst at det ikke lenger er nødvendig å vrenge søppelposene som

benyttes til restavfall. Årsaken er at det viser seg at den optiske sorteringen fungerer utmerket selv uten at

posene er vrengte.

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 den nederste parkeringsplassen av vaktmesteren.

- Glassemballasje uten pant fra mat- og drikkevarer kastes i glassbeholderen på den 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, hvitevarer, elektrisk utstyr og lignende i

søppel containerne på den 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 ikke har fått plass til vår ordinære søppel og har 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.
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E-post

Er det flere i husstanden som burde motta informasjon fra styret? Send e-post til sameiere@skogen.info. Oppgi adresse

og seksjonsnummer i emnefeltet, og navn og e-postadresse i selve e-posten, så legger vi til i listene våre.

En del har kommentarer til e-postene som sendes ut med informasjon fra styret. Vennligst ikke svar ved å sende til

adressen info@styret.skogen.info. Dette er e-post listesystemets adresse. Rett adresse til hele styret er

styret@skogen.info. På grunn av et stort antall henvendelser og for en effektiv saksbehandling, ønsker styret at

nødvendige henvendelser skal skje til den i styret som har ansvarsområdet som saken gjelder. For informasjon om

ansvarsområder, se http://www.skogen.info/Styret/Styre.html.

Avslag søknad utbygging, Jerpefaret 31

Se vedlagte informasjon fra Plan- og Bygningsetaten vedrørende avslag på søknad fra Poulsson/Pran AS om oppføring

av eneboliger, Jerpefaret 31. Søknaden er avslått fordi det anses at det ikke foreligger sikret rett atkomst for

eiendommen. Søker har klaget på avgjørelsen.

Tyverier fra dekkbod og garasje

Det har blitt stjålet diverse helt nye dekk, fastlåst med kjetting, fra dekkboden i 4. etg. og flere sykler fra garasjen. Det

var lagt plast inne i sluttstykket på låsen i dekkboden i 4. etg. Vi ber de som benytter dekkbodene om å være nøye med

å sikre at døren går skikkelig i lås. Det kan også være hensiktsmessig å vurdere å benytte mer solide kjettinger/låser

både for dekk og sykler.

For de som vil vite mer om resirkulering:

Ofte stilte spørsmål:

http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/kildesortering_av_matavfall_og_plastemballasje/ofte_stilte_sporsmal/

Her er en kort video som viser hvordan avfallet sorteres i det optiske avfallsanlegget på Haraldrud:

http://www.aftenposten.no/webtv/Soppelets-reise-6789445.html

Video om resirkulering av glass og metallemballasje:

http://www.syklus.no/systemet.html

Se også vedleggene til denne Skogen Rundt:

 Tilbud markiser

 Dokumenter vedrørende søknaden om utbygging av nabotomter/Jerpefaret


