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Nytt om felleskostnadene 

Som kjent vil vi få USBL som forretningsfører fra 1.1.2014, og det blir noen endringer i opplegget for 

innbetaling til felleskostnadene: 

Det skal ikke betales inn til felleskostnader for 2014 til det kontonummeret man har pleid å betale 

til. Ingen krise vil oppstå om det skjer, men det vil generere ekstraarbeid, så vi ønsker å unngå dette. 

De som har fast trekk bør stoppe dette nå.  

Nytt kontonummer vil bli opplyst på giroer utsendt fra USBL. Det vil bli ny forfallsfrist for 

felleskostnadene den 20. i hver måned. Første gang får alle tilsendt giroer på papir. En kan så velge 

avtalegiro eller e-faktura eller fortsette å motta giroblanketter. Det vil bli gitt mulighet for 

individuell nedbetaling av låneandel på de to lånene for de som har  ønsker dette. Mer informasjon 

om individuell nedbetaling kommer etter hvert. 

 

Sameiermøtet 2014  

Sameiermøtet er berammet til torsdag 19. mars 2014 kl. 18 i Voksen kirke, Jarbakken 7.  Innkalling 

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 

Øverlands vei 249, eller gjerne ved e-post til oyvind@skogen.info innen fredag 31. januar 2014. 

Vi ber alle være spesielt oppmerksomme på at vedtektene ble endret i fjor, slik at fristen for 

innmelding av saker til sameiermøtet er tidligere enn før. Dette ble gjort for å redusere 

arbeidspresset på styret i ukene før sameiermøtet og gi bedre tid til å behandle innkomne saker.  

 

Byggeprosjekt i Jerpefaret 

Plan- og bygningsetaten har gitt rammetillatelse for et prosjekt som omfatter bygging av fire 

tomannsboliger  på tomtene Jerpefaret 33 og 35. Videre er det gitt igangsettingstillatelse for de 

innledende sprengningsarbeidene. For å unngå skader på vår bebyggelse, er det svært viktig at 

sprengningen skjer med varsomhet og at alle forholdsregler ellers er ivaretatt. 

Styret har derfor sørget for at vår byggtekniske konsulent er i dialog med ansvarshavende 

entrepenør i prosjektet, og i tillegg er det engasjert en konsulent med ekspertise innen 

ingeniørgeologi, for øvrig den samme som bistod oss ved rehabiliteringen av garasjen. 

Det er uansett slik at utbygger har det hele og fulle erstatningsansvar hvis skader allikevel skulle 

oppstå.  

 

Elbil-lading, parkeringsplasser til leie 

Nå er opplegget av ladepunkter for elbil ferdig og klart til bruk. Kontaktene er montert på 2. plan 

lengst inn (nord) i garasjen. De som allerede har meldt sin interesse bes kontakte Harald i styret 

med henblikk på praktiske detaljer. Et par plasser er fortsatt ledige, og tildeling skjer etter ’først til 

mølla’ – prinsippet.  

Som følge av at det er opparbeidet fem nye plasser i garasjen, har vi plasser til leie. Interesserte kan 

henvende seg til styret. 
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Søppelsekker 

Vaktmesteren ber om at bare de utdelte sekkene benyttes i søppelkassene. Noen beboere benytter av 

og til ”egne” sekker. Disse er vanligvis ikke sterke nok til å tåle belastningen når de håndteres. Vi 

ber også om forståelse for at vaktmesteren sparer mye arbeid ved at hver enkelt beboer selv river av 

en sekk fra rullen og får denne på plass i stativet. 

 

Hærverk 

Vi har fått en henvendelse der det fortelles om flere tilfelle av hærverk, spesielt forskjellige former 

for tilgrising. Vi vil sette pris på om beboerne rapporterer til styret om konkrete tilfelle så snart de 

oppdages. 

 

Vi ønsker alle på Skogen en god jul og et godt nytt år! 

 

Styret 


