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Valg til nytt styre for 2014/15 

Til styreåret 2014 trenger sameiet villige beboere til styreverv. 

Både leder og flere medlemmer trekker seg slik at det blir en god anledning til å gjøre en innsats for 

sameiet. Styremedlemmene velges for ett år av gangen. Arbeidsoppgavene fordeles etter ønsker 

innen styret. De største oppgavene vil som før være på vedlikeholdssektoren med blant annet 

oppfølging av vann- og fuktskader. Styret vil også følge nøye med på utbyggingen av Jerpefaret 

33/35. Personer med spesiell interesse for IKT er særlig ønsket for videre utvikling av våre websider 

og informasjon over nettet. Personer med ønsker om mer grønne og barnevennelige områder likeså. 

 

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

kontakt med valgkomitéen på valg@skogen.info, alternativt på telefon: 

 

Halvor Holm: 21 92 92 42 

Jakob A.Vikse: 22 92 15 38 

 

Jerpefaret 33-35 

I Skogen Rundt nr. 9 (desember 2013) ble det redegjort for forberedelsene til bygging av fire 

tomannsboliger på tomtene Jerpefaret 33 og 35. Arbeidene er nå nært forestående, og vi har fått 

opplyst at det planlegges å felle trær på tomtene om ca. 14 dager.  Det vil etter hvert også bli satt i 

gang utsprengning av steinmasser. Endelig dato for når dette vil skje er ikke fastsatt, men sameiet 

vil bli varslet før arbeidene påbegynnes. 

Vi ber foreldre om å informere sine barn om disse arbeidene og å passe godt på dem slik at de ikke 

leker i anleggsområdet. Tomtene vil bli inngjerdet, men det vil bli kjøring med tunge lastebiler og 

anleggsmaskiner i Jerpefaret. Vi ber også om at det ikke parkeres nær tomtene. 

 

Innbetaling til fellesutgiftene 

Vi viser til tidligere melding om at innbetalingsfristen til USBL er utsatt til 30. januar pga. tekniske 

problemer. Nå viser det seg dessverre at et nytt innkjøringsproblem er inntrådt som følge av at KID-

nummeret på blankettene ikke er blitt aktivert på korrekt måte. Det er allikevel mulig å betale via 

nettbank, da ved å bruke betaling med melding, der KID-nummer, navn og AØ xxx føres inn i 

meldingsfeltet. Oppretting av avtalegiro (hvor man må oppgi KID-nummer) må man derfor vente 

med til KID-numrene er i orden. Alt tyder på at saken er i orden til neste innbetaling 20. februar. 

 

Reduserte renteutgifter for sameiet 

0,2% lavere rentesats høres ikke så mye ut, men det betyr ca. 30 000,- kroner årlig med de lånene vi 

har. Dette henger sammen med at USBL har renteavtale med DnB. 

 

http://www.skogen.info/
wlmailhtml:%7b6485619C-A531-4C5B-97B8-3C474EC146C1%7dmid://00001355/
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Oppgradering av sikringsskap 

Styret har mottatt et forslag om innhenting av anbud på felles oppgradering av sikringsskap i 

boligene på Skogen. Antakelig er det mange som fremdeles har de opprinnelige skrusikringene fra 

80-tallet. Disse har en rekke ulemper som bl. a. består i vesentlig dårligere sikkerhet enn ved 

moderne anlegg.  

Avhengig av hvor mange interessenter som melder seg, kan prisen reduseres vesentlig i forhold til 

hva det vil koste hvis hver enkelt sameier sørger for en slik oppgradering. Interesserte kan 

henvende seg til Arne Worren, AØ 245 (aworren(at)online.no)  innen 15. februar. Han vil da gjerne 

ha informasjon om adresse (AØ xxx) og telefonnummer, boligtype (A, B eller C) og antall 

sikringskurser. 

 

Styret 


