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Skogen Rundt 
Nr. 7 – 2014 – Desember 2014 www.skogen.info Rundskriv for Skogen boligsameie – utgitt av styret  

 

 
 

Vi ønsker alle på Skogen en god jul og et godt nytt år! 
 

Ekstraordinært sameiermøte for valg av revisor 

Styret er blitt gjort oppmerksom på at revisor skal velges av sameiermøte (eierseksjonslovens  § 45). 

For at vi skal ha en formelt valgt revisor til det ordinære sameiermøtet, er det berammet 

ekstraordinært sameiermøte, for valg av revisor, til 19. januar kl. 1900. Innkalling kommer senere. 

 

Ordinært sameiermøte 

Fristen for innlevering av saker til det ordinære sameiermøtet er satt til 1. februar. Innkalling 

kommer senere. 

 

Kildesortering 

Vaktmesteren forteller at det fremdeles er mye papir som blir lagt i restavfallet, og vi minner om at 

papir og papp skal kastes i container på nedre parkeringsplass og at det ikke skal legges noe annet 

enn blå/grønne poser pluss restavfall (i handlepose)  i søppelstativene. 

 

Innsamling av juletrær 

Det blir samme opplegg som i fjor, dvs. at beboerne bringer trærne til nedre parkeringsplass eller  til 

Lillevannsveien ved Skogen T-banestasjon. Kommunen transporterer  trærne gratis videre. Vi ber 

beboerne om ikke å ta trærne med i heisen.  

Tidspunkter:  Nedre parkeringsplass onsdag 7/1 kl. 19.50-20.05, Lillevannsveien  torsdag 8/1 kl. 18-

18.15. 
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Penger spart! 

Via vår forretningsfører USBL har vi oppnådd lavere rente på sameiets to lån. Med virkning fra 

24. november ble renten satt ned fra 4,8 til 4,1% p.a. Dette innbærer at vi sparer rundt 100 000 kroner 

i renteutgifter årlig. 

 

Fjerning av gebyr på papirfaktura 

Sameiet hadde ved inngåelse av forretningsføreravtale med USBL avklart at det ikke skulle være 

merkostnader for de som valgte papirfaktura, så innføringen av miljøgebyr kom uventet. USBL har 

nå besluttet å fjerne dette gebyret igjen fra 1.1.2015. For de som har anledning til det, anbefaler vi 

likevel Avtalegiro/eFaktura. 

 

Et nøkkelknippe 

er funnet i heissjakten. Den som måtte savne dette kan henvende seg til styret. 

 

Styret 


