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Skogen Rundt 
Nr. 6 – 2014 – november 2014 www.skogen.info Rundskriv for Skogen boligsameie – utgitt av styret  

 

 

Nå må vi forberede oss på vinteren 

Ting som står utenfor boligene må ryddes bort nå før snøen kommer, da sameiet og brøytefirmaet 

ikke tar ansvar hvis disse blir ødelagt av brøytemaskinene. Dette gjelder bord, stoler, sykler, leker, 

blomsterpotter, blomsterkasser, vedstabler og kasser, osv.  

  

Til dere som har utvendige vannkran utenfor huset med stoppekran inne i boden eller seksjonen, 

vennligst steng stoppekranen. Kranen på utsiden må åpnes for å unngå at rør sprenges i stykker. 

 

Det er viktig å renske opp i sluk og renne på balkongen og oppsamlingskar under denne for å få 

fjernet jord, blad og andre fremmedlegemer. Dette kan gjøres med hånden eller ved hjelp av 

vannslange og forsiktig spyling av karet og nedløpsrøret fra balkongen. På denne måten forhindrer 

man at vann renner over oppsamlingskaret på balkongkonsollen og videre bort langs konsollen til 

husveggen.  

 

Avfallet bør kastes i restavfallet og ikke på taket til naboen under.  

 

 

Søppeltømming for A- og B-boligene 

Det har vært noe uklarhet om rutinen for søppeltømming, så her kommer en repetisjon: 

Sameiet har en avtale med vaktmester om søppelhenting 1 gang pr. uke. Vaktmester legger ut 1 rull 

med 10 søppelsekker i hvert stativ hver 10. uke, og samler samtidig inn ubrukte sekker. Dersom 

sekkene blir benyttet til andre formål, eller man fyller opp mer enn 1 sekk pr. uke, går dette utover 

«kvoten» sameiet har gjort avtale om. Vaktmester er nøye på denne rutinen, men det kan 

forekomme at den rullen som legges ut har mindre enn 10 sekker. Ta kontakt med vaktmester på 

post@vaktmestertjenester.no hvis det skulle bli manko på sekker. 

 

Ny turvei Strømsdammen – Strømsbråtenveien 

Oslo kommune er i gang med planlegging av turvei på denne strekningen, og dette innebærer at 

den nåværende turveien inn til Strømsdammen forlenges inn til den eksisterende veien mot 

Tryvannsområdet. 

Sameiet var blant dem som Oslo kommune, Bymiljøetaten hadde invitert til befaring av det aktuelle 

området 27. oktober. 

http://www.skogen.info/
mailto:post@vaktmestertjenester.no
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Kartskissen viser de to alternativene som 

kommunen arbeider etter. Alternativ I (som 

følger dagens skiløype) er nok det beste når det 

gjelder trase, mens alternativ II gir en fordel ved 

at man der befinner seg på kommunal grunn hele 

veien. 

 

Dagens skiløype vil bli opprettholdt, uavhengig 

av hviket alternativ som velges. 

 

Turveien vil få et grusdekke som er tilstrekkelig 

jevnt til å kunne trille barnevogn, men den vil 

ikke bli så bred at det er mulig å kjøre bil på den. 

 

Det er en ganske lang byråkratisk prosess som 

skal gjennomføres, og inntrykket er at prosjektet 

tidligst kan fullføres i 2016. 

 

Se ellers 

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/om_bymiljoetaten/kunngjoringer/article286002-

57803.html 

 

Avregning av lån og mulighet for innløsning 

I forbindelse med at USBL har overtatt som forretningsfører for Skogen boligsameie, har vi gjort en 

individuell avregning av lånene for tomtekjøp og rehabilitering av garasje frem til 2013. Dette har 

ført til at noen har fått et beløp tilbakebetalt i form av reduserte felleskostnader i en måned.  

 

Tilsvarende vil USBL gjøre en avregning av lånene for 2014 innen utgangen av året. Det ser ut til at 

årets innbetalinger har vært litt for lave på det ene lånet, mens de har vært litt for høye på det andre. 

Dette betyr at noen sameiere vil få tilbake en sum, mens noen må betale en sum. USBL vil kontakte 

hver enkelt om dette. Beløpene det er snakk om er mindre enn kr 700,-. 

 

Styret har fått spørsmål om det er mulig å innbetale ekstraordinære avdrag for disse lånene. Det 

dessverre ikke mulig, men vi vil gi alle mulighet til å innløse ett eller begge lånene. Første mulighet 

til innløsning vil bli per 1.5.2015, med frist for å si fra innen 15.3 og innbetaling innen 15.4. Nærmere 

informasjon om beløp og prosedyre kommer i januar. 

  

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/om_bymiljoetaten/kunngjoringer/article286002-57803.html
http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/om_bymiljoetaten/kunngjoringer/article286002-57803.html


 3 

Gjennomgang av boligene med henblikk på brannsikkerhet 

Den årlige gjennomgangen kommer nå litt tidligere enn vanlig. Representanter for 

Norsk Brannvern AS vil besøke oss som følger: 

AØ 81- 204 tirsdag 25. november kl. 1700 – 2100 

AØ205 – 282 onsdag 26. november kl. 1700 – 2100 

I de boligene det ikke var noen hjemme på tidspunktene ovenfor, blir det 

gjennomgang tirsdag 2. desember kl. 1700 – 2100. 

 

Redningsline for evakuering ved brann 

De av dere som var til stede ved brannøvelsen i sluttene av september, fikk vel et godt inntrykk av 

den redningslinen som ble demonstrert. Produktet har betegnelsen Parat redningsheis, og Norsk 

Brannvern AS tilbyr den for kr 2 390,- inkl. mva. Mer informasjon finnes på 

http://www.norskbrannvern.no/brannstiger-heiser-og-noedlys . 

 

Markiser 

Opprinnelig var det lagt opp til at markisene i sameiet skulle ha et enhetlig preg, på den måten at 

man på hvert plan hadde markiser i en og samme farge. Dette har naturlig nok “glidd ut” i årenes 

løp, og markisene gir ikke lenger noe ryddig visuelt inntrykk enkelte steder. Husordensreglene sier 

ikke noe om dette temaet, men beboerne oppfordres til ved nyanskaffelser å velge markisefarge og 

mønster som harmonerer med naboenes markiser. 

 

 

Parkering 

Feilparkerte biler begynner igjen å bli et problem, og vi finner det 

nødvendig å minne om husordensregel nr. 3, der det blant annet 

står: 

Dersom et kjøretøy gjentatte ganger til tross for skriftlig advarsel fra 

styret parkeres i strid med disse parkeringsbestemmelsene, kan styret 

uten ytterligere varsel begjære kjøretøyet borttauet for eiers regning 

og risiko. 

Registreringsnummer på feilparkerte biler blir notert, og vi 

konstaterer at det er flere gjengangere. Vi ber beboerne om å skjerpe 

seg! 

 

 

 

Styret 

http://www.norskbrannvern.no/brannstiger-heiser-og-noedlys

