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STYRET ØNSKER ALLE ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!

Sameiermøtet – torsdag 14. mars 2013

Årsmøtet er berammet til torsdag 14. mars 2013 kl. 18 i Voksen Menighetshus, Jarbakken 7.

Innkallingen med saksliste til møtet vil bli utlevert senest 8 dager før møtet finner sted.

Saker som sameiere ønsker behandlet må leveres skriftlig til styrets leder,

Øyvind Omang, Arnulf Øverlandsvei 249, eller gjerne ved e-post til oyvind@skogen.info innen

torsdag 21. februar 2013.

Kandidater til styret 2013/2014

Kunne du tenke deg et meget lærerikt år eller flere? Det er noen som forlater styret i år, men vi er

fortsatt noen som tar på oss enda et spennende år! Vi ønsker oss noen nye, hyggelige, åpne og

arbeidsomme tilskudd til styret for den kommende styreperioden. Det er fint om du er nysgjerrig

og har arbeidsglød for nye oppgaver. Ta gjerne kontakt i nær fremtid med styret, så kan vi fortelle

deg litt om hva vi arbeider med og hvordan vi styrer sameiet.

Har du lyst til å bidra til sameiets utvikling, eller kjenner noen som du mener er gode kandidater, ta

kontakt med en i valgkomiteen:

Barbro Bottheim A.Ø. 131 tlf. 21 92 11 68 barbro.bottheim@politiet.no

Jakob Vikse A.Ø. 230 tlf. 22 92 15 38 jakob_are.vikse@getmail.no

Transport til og fra garasjen

Styret har anskaffet et alternativ til de trallene vi har for varetransport mellom garasjen og boligene.

Trallene er som kjent vriene å manøvrere og tunge å få over terskler. Dessuten er de små hjulene lite

egnet til kjøring på gangveiene, særlig om vinteren. I første omgang er det kjøpt inn én av disse for

utprøving. Den er plassert på 3. plan i garasjen. Styret tar gjerne i mot kommentarer og eventuelt

tips om alternativer som kan vurderes.

Kjøring på gangveiene, parkering på og langs fortau m.v.

Kjøring på gangveiene foregår til tider i en utstrekning som er til sjenanse for mange i sameiet og i

strid med husordensreglene. Det gjelder både trafikk på 1.plan, til og fra 5. plan og videre oppover i

sameiet. Det synes også å være en del gjennomgangs- og fremmedtrafikk. Vi ber om at

husordensreglenes pkt 3 respekteres.

Nå som garasjeanlegget er tatt i bruk og det ikke lenger er et kapasitetsproblem med hensyn til

parkering på sameiets parkeringsplasser, ber vi også om at det ikke noe sted parkeres på

gangveiene, langs veikant/fortau, eller på gressplen på nedsiden av sameiet.
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Utdrag av husordensreglenes pkt 3:

"Det er forbudt å bruke motorkjøretøy på gangveiene med unntak av nødvendig vare- og

syketransport. Slik transport til/ fra femte, sjette, sjuende og åttende plan skal forgå via Jerpefaret/

Lillevannsveien, til/ fra første plan via Arnulf Øverlands vei.

Det er tillatt å stoppe på gangveiene inntil 10 minutter for av- og pålessing. Parkering er bare tillatt

på de registrerte plassene i garasjehuset og på øvre og nedre parkeringsplass utenfor garasjen. ..."

Søppel

Vaktmesteren har en omfattende jobb hver mandag med håndtering av søppel fra seksjonene. Vis

hensyn og gjør jobben så grei som mulig for ham. Riv av rullen og legg den i bunnen av kassen før

du henger sekken på plass i stativet.

Styret


