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Følgende informasjon fra styret i Skogen boligsameie gjelder fra fredag 11. oktober:

Vinteren er i anmarsj og det er sikkert noen som har behov for å hente dekk fra dekkbodene.

Som tidligere nevnt går arbeidet med garasjerehabiliteringen fremover og Consolvo jobber på spreng. Styret

har fått beskjed om at rehabiliteringen er inne i en fase hvor det vil være nødvendig å sperre av/ begrense

tilgangen til garasjeanleggets dekkboder, på grunn av en type behandling av garasjedekket. Dette er en del

av prosessen i installasjonen av systemet for katodisk beskyttelse.

Dekkene kan hentes fra dekkbodene via trappehuset nord i garasjen fra 5. plan (ved siden av Arnulf

Øverlandsvei 148)

Det vil bli satt opp skilt på døren hvis det er tilgang til dekkboden i den enkelte etasje. Hvis ikke, vil det

stå ”stengt” på døren. Dersom det er lagt ut filtmatte på gulvet er det kun lov til å gå på denne når man går

til og fra dekkboden. Dekkene kan bæres opp til bil utenfor nedgangen til garasjen på 5. plan.

Dersom det er spesielle grunner for at noen likevel trenger tilgang innenfor periodene hvor det er stengt, ta

kontakt med et av styrets medlemmer, som så vil forhøre seg med Consolvo for å se om det er mulig å få til,

eller ta kontakt med de som jobber i garasjen på dagtid og hør når dekkene eventuelt kan hentes.

Nå er sommeren over for denne gangen

Det er viktig å rydde utenfor seksjonen din, før alt blir borte når snøen kommer eller traktorskuffen tar det

med seg!

Hvis dere har mye stående utenfor boligene deres, bør det ryddes bort nå før snøen kommer, da sameiet og

vaktmesteren ikke tar ansvar hvis disse blir ødelagt av brøytebilene. Dette gjelder sykler, leker,

blomsterpotter og kasser, osv.

Til dere som har utvendige vannkraner utenfor huset med stoppekran inne i boden eller seksjonen, vennligst

steng disse nå og åpne kranen på utsiden for å unngå at rør sprenges i stykker.

Det er viktig å renske opp i sluk og rennen på balkongen og oppsamlingskar under balkongen for å få fjernet

jord, blad og andre fremmedlegemer. Dette kan gjøres manuelt med hånden eller ved hjelp av vannslange og

spyling av karet og nedløpsrør fra takrennen. Det er viktig å holde alt fritt for fremmedlegemer slik at man

forhindrer at vann renner over oppsamlingskaret på balkongkonsollen og videre bort til husveggen.

Parkering på gangveiene

Når snøen kommer, muligens allerede på søndag, er det ikke lov til å parkere på gangveiene og snuplasser.

Det er viktig å tenke på fremkommeligheten for brøytebilene med tanke på tilstrekkelig plass til å dumpe snø

og plass til å snu. Det er bestilt brøyting av fotballbanen ved behov, så lenge garasjearbeidene pågår. Hvis det

kommer mye snø, kan det bli nødvendig å stenge av enkelte parkeringsområder i sameiet i kortere perioder

for å kunne fjerne snø og brøyte litt ekstra. Dette vil bli varslet noen dager i forveien.
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Hvis du har planer om å reise bort i lengre perioder, kan det være lurt å lage avtaler med familie/ venner/

naboer om å flytte bilen for deg ved behov.

Parkering ned mot snuplassen

Det er fremdeles noen som parkerer på østsiden av veien ned mot bussholdeplassen. Styret ber om at dette

unngås, for å trygge ferdselen.

Mulighet til innløsning av fellesgjeld

Vi gjentar at det den 1. november 2012 igjen blir mulig å betale ned/innløse seksjonens andel av sameiets

felles lån som ble tatt opp i forbindelse med kjøp av sameiets tomter i 2007. Fint om dere varsler Anna

Regnskap med en gang om dere har besluttet å løse inn denne gjelden. Hvis dere ønsker å løse inn, trenger

Anna Regnskap å få beskjed absolutt senest innen 28. oktober 2012. Beløpet som skal betales blir litt i

overkant av kr. 50 000.

Vennligst send følgende informasjon til post@anna.no eller aunbakk@anna.no:

Navn på eier/-e av seksjonen

Arnulf Øverlandsv. adresse

Seksjons nummer

E-post adresse

Telefon nummer

Anna Regnskap vil sende dere informasjon om det nøyaktige beløpet som skal innbetales, kontonummer og

betalingsdetaljer per e-post.

Betalingen vil skje direkte til sameiets lånekonto. Anna Regnskap vil trenge en kopi av kvitteringen på

betalingen etter at betalingen har skjedd. Denne sendes til post@anna.no og skal merkes med navn på eier/-e,

seksjons nummer og A.Ø. adresse.

Hvis dere har noen spørsmål vedrørende dette, vennligst ta kontakt med oyvind@skogen.info eller

aunbakk@anna.no.

Styret


