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Skogen Rundt 
Nr. 5 – 2014 – september 2014 www.skogen.info Rundskriv for Skogen boligsameie – utgitt av styret  

 

 

Brannøvelser 23. og 24. september 

Tirsdag 23. september og onsdag 24. september har styret engasjert Norsk Brannvern til å 

gjennomføre til sammen 5 brannøvelser på Skogen. Hver øvelse vil omfatte evakuering og generell 

innføring i brannsikkerhet. 

På Skogen finnes 98 A-boliger (3 etasjer), 67 B-boliger (2 etasjer) og 36 C-boliger (1 etasje). 

Med bakgrunn i denne fordelingen har vi lagt opp brannøvelsene som vist nedenfor, og vi håper 

flest mulig har anledning til å delta innenfor «sin» boligkategori. Har du ikke mulighet til å delta for 

egen kategori, så møt gjerne allikevel opp på en av de andre øvelsene for generell innføring og 

praktiske tips. 

Øvelsene arrangeres som følger: 

A-boliger  

Tirsdag 23. september kl. 1700, oppmøtested heishuset 1. plan, eller 

onsdag 24. september kl. 1900, oppmøtested heishuset 6.plan. 

B-boliger 

Tirsdag 23. september kl. 1800, oppmøtested heishuset 6. plan, eller 

onsdag 24. september kl. 1700, oppmøtested heishuset 5.plan. 

C-boliger 

Onsdag 24. september kl. 1800, oppmøtested heishuset 7. plan.  

 

Forsikring 

USBL overtar heretter håndtering av forsikringsskader hos oss 

Boligene i sameiet er kollektivt forsikret gjennom sameiets forsikring hos If Skadeforsikring, og 

sameiet er ansvarlig for skader på boligene som ikke dekkes av forsikringen. Den enkelte sameier 

trenger derfor ikke å forsikre selve boligen (husforsikring). Innbo er derimot ikke dekket av verken 

sameiets forsikring eller av sameiet selv, så dette må den enkelte forsikre. 

 

Skader 

USBL vil heretter håndtere alle forsikringsskader for sameiet. Ved skader på boligen skal den 

enkelte heretter følge disse retningslinjene: 

1. Ved rørbrudd eller andre lignende skader hvor omfanget øker raskt, ta kontakt med 

rørlegger/nødvendig fagperson for å begrense omfanget av skaden. 

2. Skadeskjema som finnes på sameiets nettsider (under Forsikringer og skader) skal alltid 

fylles ut og sendes til USBL (adressen er oppført på skjemaet). Dersom du ikke har internet-

tilgang kan skjemaet fås fra ett av styrets medlemmer.  

 

Hvis skaden skal dekkes av forsikringen, må den enkelte beboer betale egenandelen. Egenandelen 

til If er for tiden kr 6 000,- (satt ned fra kr 8 000,-).  
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Dersom det etter undersøkelser viser seg at skaden ikke dekkes av forsikringen, vil det bli en 

oppgave for eier , sammen med styret/sameiets byggtekniske konsulent, å avklare ansvaret for 

skaden og gjøre avtale om videre utbedring. 

 

Skadedyr 

Dersom du har problemer med skadedyr, har sameiet via forsikringen hos If, en avtale om 

bekjempelse av skadedyr og treskadeinsekter. Melding om skadedyr gis direkte til Anticimex på 

telefon 815 48 250. Vedlagte brosjyre fra Anticimex beskriver dette tilbudet.  Det er ikke egenandel 

for fjerning av skadedyr, men ved skade på bygning er det egenandel (se over).  

 

Sameiet har også en separat avtale med firmaet Oslo Veggdyrkontroll AS for å forebygge skadedyr 

som rotter og mus. Gjennom denne avtalen er det satt ut åtestasjoner på utvalgte steder i sameiet. 

Disse stasjonene kontrolleres og fylles på fire ganger årlig, samt ved særskilte behov. 

 

Informasjonen her, samt skadeskjema og brosjyren fra Anticimex finnes på sameiets nettsider under 

Forsikringer og skader. 

 

Utbyggingen i Jerpefaret 33-35 

Dere har mottatt nabovarsel fra entreprenøren om at de ikke er ferdig med det støyende arbeidet, og 

derfor søker om forlengelse av dispensasjon fra støyforskriften frem til 1.12.2014. Vi har spurt 

entreprenøren om årsaken til forsinkelsen. De opplyser at de har søkt frem til 1.12, men at det ikke 

er sikkert arbeidet vil pågå så lenge. De er likevel noe forsinket. Dette skyldes at de ikke har kunnet 

arbeide så lange dager som planlagt på grunn av restriksjoner på støy utenom normal arbeidstid. 

Forsinkelsen medfører forlenget byggetid. Hvor mye lenger avhenger av hvor langt de kommer før 

det blir frost. 

 

Problemer med epost 

Det var i sommer flere tekniske problemer hos sameiets e-postleverandør, noe som 

førte til at e-post ikke nådde frem til styret. Styret har derfor byttet leverandør. Dersom noen av 

dere har sendt e-post til styret i sommer og ikke har fått svar, send gjerne meldingen på nytt 

 

Kjøkkenhage 

Fra Kasper Arnberg, AØ103, har vi mottatt følgende: 

"Noen familier har initiert byggingen av en kjøkkenhage i området bak fotballbanen, og prosjektet 

skal testes ut fra våren av.  Det vil bli bygget plantekasser og dyrket diverse grønnsaker til våren. 

Tanken er at grønnsakshagen skal være til glede for interesserte barn og voksne! Prosjektet vil 

drives frem gjennom felles intitiativ og bidrag. Dersom du eller din familie er interessert i å delta, ta 

kontakt med Kasper i A.Ø. 103 på mail: kasper.arnberg @ gmail.com. " 

 

Styret har diskutert dette tiltaket og gir sin tilslutning. 

 

 

Styret 
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