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Skogen Rundt 
Nr. 3 – 2014 – mai 2014 www.skogen.info Rundskriv for Skogen boligsameie – utgitt av styret  

 

 

Årets dugnad 

og vårens vakreste eventyr, på Skogen, finner sted onsdag 7. mai kl. 17.30 - 20.00. Hvis været mot 

formodning skulle bli dårlig, vil dugnaden bli arrangert ved en senere anledning. Vi håper det 

kommer mange! Alle bidrag, store som små, settes pris på. Vennligst møt opp på 1. plan utenfor 

hovedinngangsdøren. Arbeidsoppgavene vil bli fordelt fra kl. 17.30. 

 

I år har styret bestemt at det skal ryddes under alle utvendige trapper. Det er derfor nødvendig at 

alle private eiendeler fjernes/ merkes med navn, adresse og 2014. Det er noen spiker her og der som 

jobber seg utover i de utvendige trappene og vi ber om at noen tar med hammer for å kunne gå 

rundt og slå inn disse. 

 

Vi ber alle bruke denne dagen til arbeid på fellesområdene. Ta gjerne med redskap som f.eks. 

hammer, trillebårer, koster, raker, river, diverse typer klipperedskap, sag, motorsag, arbeidshansker 

o.s.v. Vi har også en del utstyr til utlån. Vennligst returner redskap/ trillebårer og lignende til 

vaktmesterrommet 1. plan etter endt dugnad. Det sparer styret for mye ekstra arbeid. 

 

Etter dugnaden vil det som vanlig bli servert brus, øl og boller. 

 

Gjennom årene har det vært et ønske fra de som ikke har anledning eller føler seg sterke nok til å 

delta i dugnaden, om å få bidra til dugnaden / grøntarealene ved å betale kr 250,-. Det er selvfølgelig 

mulighet til å gjøre det samme i år ved å overføre pengene til sameiets gamle konto i DNB 

7878.05.09693. Disse pengene vil bli brukt til oppgradering av sameiets felles utearealer. 

 

Utplassering av containere 

På mandag 5. mai og frem til onsdag formiddag 7. mai vil det bli satt ut containere slik at beboere 

kan kaste privat avfall hvis ønskelig. Disse vil bli satt ut på 1., 5., 6., og 7. plan. 

På dugnadsdagen vil det på nederste parkeringsplass bli satt ut en container til organisk avfall og 

en til annet avfall. 

Vi minner om at det ikke er lov til å kaste elektriske artikler, hvitevarer eller annet spesialavfall i 

noen av containerne. Grus skal heller ikke kastes i containerne, men fraktes til nedre 

parkeringsplass eller legges på innsiden av Jerpefaret, ovenfor byggeplassen. 

 

Søknad om sonemidler 

Sameiet er delt opp i soner; nord og syd, hvor nord strekker seg fra skogen til heishuset, og syd er 

fra heishuset og mot Holmenkollen. Hver sone har muligheter til å gjøre det litt ekstra trivelig 

lokalt, med blomster eller lignende på fellesområdene. Det er en soneansvarlig som koordinerer det 

hele, og søker midler for sine respektive soner og sender søknaden til styret v/Merethe i AØ 130 

innen 15. mai: merethe@skogen.info . Har du ønsker om å kjøpe blomster (gjerne flerårige) eller 

annet til sonene, ta derfor kontakt med de sonetillitsvalgte på hvert enkelt plan. Se også 

http://www.skogen.info/
mailto:merethe@skogen.info


 2 

www.skogen.info for informasjon om navnene til de sonetillitsvalgte. Vi mangler sonekontakt for 

6. plan nord. Vennligst ta kontakt med Merethe hvis du kunne tenke deg å være sonekontakt her. 

Det kan dessverre ikke utbetales sonemidler til sonene uten sonekontakt, så Mette Mesna fungerer 

inntil videre. 

 

Soneansvarlige  

1 syd: Einar Nørgaard, (AØ 91), mob: 906 62 219 

1 nord: Kari Liltved, (AØ 123), mob: 906 46 499, kari.liltved@hoeghcapital.no 

5 syd: Mona Naume (AØ 171), mob: 911 98 375, mona-naume@getmail.no 

5 nord: Elilif Gythfeldt (AØ 141) mob: 934 89 248,gythfeldt@gmail.com 

6 syd: Rina Lilje (AØ 195), mob. 993 58 510, rina.lilje@oslo-universitetssykehus.no 

6 nord: Mette Mesna (AØ 225 ) mob: 913 48 454, mette@styret.info 

7 syd: Connie Vinjerui (AØ 243), mob. 907 89 730, con-v@online.no 

7 nord: Connie Vinjerui (AØ 243), mob. 907 89 730, con-v@online.no 

8. plan: Halvor Holm (AØ 264) mob: 928 54 452, t.h.a.holm@medisin.uio.no  

 

Garasjen skal spyles og ryddes  

 onsdag 14. mai kl. 0730 - 1530. Vennligst kjør ut bilen, mopeden eller motorsykkelen din, rydd 

rundt parkeringsplassen din i garasjen og fjern/kast alle løse gjenstander. Styret, sameiet og 

vaktmesteren tar ikke ansvar for vannsprut og skader som måtte oppstå på biler og annet løsøre 

denne dagen. Hvis du har en sykkel stående i garasjen på fellesområdene, vennligst fjern denne slik 

at vaktmesteren får gjort rent disse områdene også. Vi anbefaler ikke å la bilen stå parkert inntil 

garasjen på øvre parkeringsplass fordi det her kan bli noe vannsprut.  

Parkeringsplassene skal holdes ryddige, og de skal ikke brukes som lagringsplasser for løsøre med 

tanke på brannfare og tyverier i garasjen. 

Arbeider i Jerpefaret 33 – 35 

Som de fleste vel er klar over, er grunnarbeidene for nye boliger i Jerpefaret 33-35 nå i gang. Etter 

klager fra de nærmeste naboene er det kommet et korrekt nabovarsel, og entreprenøren må forholde 

seg til bydelens regler for støyende arbeid i tidsrommet 0800 - 1600. Dette har de søkt dispensasjon 

fra, men så langt ikke fått innvilget. Styret har fått montert to rystelsesmålere samt en radonmåler 

for å kunne kontrollere, uavhengig av utbygger, at belastningen på på bygningsmassen vår holdes 

innenfor de grenseverdiene som er fastsatt. Det viser seg at forhåndsvarslingen av hver enkelt 

sprengning ikke høres i hele sameiet, og dette er tatt opp med entreprenøren. 

 

Opphevelse av reguleringsplaner i marka 

 De fleste av oss skal ha fått brev fra fra Oslo kommune med overskriften ”Forslag om opphevelse 

av reguleringsplaner i marka”. Dette skyldes at Oslo kommune ønsker å gjøre noen justeringer og 

endringer av markagrensen, og vi får melding om dette fordi vi eier en tomt, nord for bebyggelsen, 

som delvis ligger i marka. Vår tomt er imidlertid ikke berørt av justeringene, slik at brevet ikke har 

noen betydning for oss på Skogen. Dere kan se dokumentet som beskriver endringene på  

http://www.kommuneplan.oslo.kommune.no/getfile.php/Kommuneplan%20for%20Oslo%20%28KP

O%29/Internett%20%28KPO%29/Dokumenter 

https://www.getmail.no/#14
http://www.kommuneplan.oslo.kommune.no/getfile.php/Kommuneplan%20for%20Oslo%20%28KPO%29/Internett%20%28KPO%29/Dokumenter/V11%20-%20Markagrensen-korrigert%20190214.pdf
http://www.kommuneplan.oslo.kommune.no/getfile.php/Kommuneplan%20for%20Oslo%20%28KPO%29/Internett%20%28KPO%29/Dokumenter/V11%20-%20Markagrensen-korrigert%20190214.pdf
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Innbetaling til fellesutgiftene 

Det har vært enkelte tekniske problemer med oppstarten av eFaktura/Avtalegiro. Vi oppfordrer 

derfor sameierne til å følge med på at betalingene skjer som forutsatt.  

 

Avtrekksviftene 

Nå som utesesongen begynner er det greit å ha i tankene at støy fra takviftene er høyst merkbar 

mange steder i sameiet, og vi ber derfor om at viftene ikke unødig kjøres på høy hastighet. Men –

husk samtidig på at viften aldri bør slås helt av! 

 

Ledige plasser i garasjen 

Vi har plasser til leie, både vanlige plasser og plasser tilrettelagt for lading av elbil. 

 

Sikringsskap 

Som nevnt i Skogen Rundt nr. 2 i år, har Arne Worren i AØ 245 tatt initiativ til å få et gunstig tilbud 

på oppgradering av gamle sikringsskap. Oppgraderingen innebærer at alt utstyr i skapet skiftes ut 

med moderne komponenter, bl.a. jordfeilautomat for hver enkelt kurs. 

  

Det er stor interesse blant sameierne for tiltaket, noe som har medført at prisen er kommet lavt. For 

et stort skap med 14 kurser blir prisen ca. kr 9730,- inkl. mva. Det er ikke for sent å henge seg på, og 

interesserte kan henvende seg til Arne Worren på telefon 907 86 092, eventuelt direkte til 

installasjonsfirmaet Ørnulf Wiig Installasjon AS, telefon 932 28 625, epost: kk@wiig.no 

 

Styret 

mailto:kk@wiig.no

