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En svært viktig beskjed

Sykler som fremdeles står igjen i garasjen må fjernes omgående fordi gangene skal vaskes og males. De som ikke

omgående blir hentet vil bli fjernet og evt. gitt bort/kastet for å kunne opprettholde fremdriften i garasjearbeidene. Taket

i garasjen skal vaskes og males. I den forbindelse må den ene seksjonen som har en takboks til bil hengende i garasjen

fjerne denne snarest. Styret kan være behjelpelig med å finne et egnet sted til lagring ved behov. Kan de av dere som

har tau og kjetting til oppbinding av takboks, kano og lignende hengende i garasjetaket, vennligst fjerne disse så fort

som mulig, ellers risikeres det at det de blir tilsølt av maling. Det samme gjelder motorvarmer kabler. Vaktmesteren vil

maskere eventuelle kroker som henger i taket med tape.

Informasjon om garasjearbeidene

Nå har garasjearbeidene kommet godt i gang. Mye av gulvet i garasjen er pigget opp. Det har vært ganske slitsomt for

en del av beboerne denne sommeren mens piggingen har pågått. Vi takker for tålmodigheten dere har vist! Det gjenstår

litt pigging i andre og tredje etasje, et par uker fremover. Heldigvis vil ikke arbeidet være like intenst som det vi har

opplevd hittil. Det brukes mindre maskiner for det avsluttende ”fin”-arbeidet.

Neste skritt er sandblåsing av jern som ligger i dekkene, behandling av jern, gjenstøping av de oppiggede områdene,

innslissing av ledninger til katodisk beskyttelse, pussing av dekket for å gi bedre feste for den katodiske beskyttelsen og

malingen til gulv, maling av gulv, tak og vegger. Vegg og tak vil bli malt hvitt og gulv grått.

Parkering i sameiet

Det gjenstår en del måneder før garasjen vil gjenoppstå som ny. Vinteren kommer etter hvert, og styret har bestilt

snømåking av fotballbanen ved behov, mens garasjearbeidene pågår. Vi ber dere om ikke å parkere på innsiden av

veien (på nedsiden av nederste parkeringsplassen) fordi veien blir smal og vanskelig fremkommelig. Vi anbefaler bruk

av fotballbanen, Jerpefaret på nedsiden av rundkjøringen og Lillevannsveien på oversiden av Skogen T-banestasjon hvis

dere ikke finner parkeringsplasser på sameiets parkeringsplasser.

Styret vet at det er svært fristende å parkere i nærheten av seksjonen sin i disse tider, men vi minner om at det ikke er

lov til å parkere på gangveiene i lengre tid enn 10 minutter for av- og pålessing. Det er viktig å holde gangveiene og

snuplassene åpne og tilgjengelige for utrykningskjøretøy.

Dere er flinke til å sortere søppel!

De fleste i sameiet er veldig flinke til å sortere søppel. Dette har resultert i at sameiet heretter vil klare seg med en

søppelcontainer mindre, noe som igjen fører til en reduksjon av renovasjonsutgiftene med en tredjedel!

Vi minner om at glass/ metall og papir skal leveres til søppelcontainerne ved siden av fotballbanen. Dette er ikke noe

vaktmesteren henter.

Betaling av fellesutgiftene

Som tidligere meldt vil det bli økte felleskostnader på grunn av rehabilitering av garasjen. Økningen vil som tidligere

annonsert, tre i kraft fra 1. september i år. Vi minner om at giroer blir sendt ut per e-post i sameiet. Vennligst påse at

dere har mottatt og betalt disse giroene. Hvis dere ikke har mottatt disse, vennligst gi beskjed til post@anna.no og

oyvind@skogen.info.

Vi minner om at det vil komme giroer pålydende kr. 5 000 i løpet av høsten, til C-boligene, for egenandel ved beising av

deres seksjoner.

Protokoll fra årsmøtet og det ekstraordinære årsmøtet

Disse ligger på sameiets websider www.skogen.info.


