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Styret ønsker dere alle en god sommer! 

 

 
 

 

Websidene 

Vi får mange henvendelser angående praktiske spørsmål, og det krever betydelig innsats å besvare 

disse. Våre websider (www.skogen.info) har svar på mange av de spørsmålene som stilles, og vi ber 

derfor om at man tar en titt her før det tas kontakt med styret. 

 

Parkeringsplassene 

I perioder står det så mange biler på øvre og nedre parkeringsplass at det er vanskelig for 

besøkende å finne plass. Vi ber derfor om at dere parkerer i garasjen så langt det er mulig. Det er for 

øvrig flere garasjeplasser til leie, både for vanlige og elektriske biler. 

 

Parkering på gangveiene 

Vi må igjen minne om husordensregel 3 som sier at kjøring og parkering på gangveiene er forbudt, 

med unntak av nødvendig vare og syketransport. 

 

Avfall 

I det siste er det flere ganger blitt observert at det settes store gjenstander utenfor  containerne på 

nedre parkeringsplass. Dette er ikke tillatt, og det medfører betydelige utgifter for sameiet ved at vi 

må bestille ekstra transport av søppelet. Som kjent har vi egne containere for papir/papp og glass-

/metallemballasje, og ikke noe annet avfall skal ned på parkeringsplassen. 

 

Dyrehold 

Vi får fra tid til annen henvendelser om våre firbentes venners etterlatenskaper; blant annet er det 

sett en  katt som har vært i en av sandkassene. Altså: Hold øye med hva kjæledeggen foretar seg på 

sameiets område. 
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Jerpefaret 33-35 

Sameiets rystelsesmålere viste en overskridelse av fastsatt grenseverdi ved en sprengning 23. juni, 

og det ble omgående sendt en henvendelse til utbygger med krav om at dette ikke måtte gjenta seg. 

Siden dette har rystelsene vært beskjedne, med måleverdier langt under grensen. Som de fleste vel 

er kjent med, har utbygger søkt kommunen om forlenget tillatelse, t.o.m. 1. september, til 

grunnarbeidene. 

 

Vannskader 

Et råd før ferien: Steng hovedkranen. Det kan medvirke til at vi unngår kostbare vannskader. 

 

 

Styret 


