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Ordinært sameiermøte 2015 

Sameiermøtet avholdes 25. mars 2015 kl. 1800 i Voksen kirke, underetasjen. 

 

For å sikre effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på sameiermøtet er det 

ønskelig at:  

 Det går klart frem at saken ønskes behandlet på sameiermøtet  

 Forslagsstiller formulerer konkret forslag til vedtak  

Dette vil hjelpe sameiermøtet med å ta stilling til saken og være til hjelp ved avstemningen. 

 

Forslag må være styret i hende senest innen utgangen av 22. februar. De sendes styrets leder Jakob 

A. Vikse på e-post (jakob@skogen.info)  eller leveres i hans postkasse, Arnulf Øverlands vei 230. 

Innkalling med saksdokumenter blir sendt ut innen 17. mars. 

Valg av styremedlemmer for 2015-2016 

Noen av de nåværende styremedlemmene trekker seg nå tilbake, og vi ser etter flere som kan tenke 

seg å gjøre en innsats for sameiet. Styremedlemmene velges for ett år av gangen, og 

arbeidsoppgavene fordeles etter ønske innen styret. De største utfordringene vil som før være på 

vedlikeholdssektoren med vann- og fuktskader, men også løpende oppgaver som snørydding, drift 

av heisene, etc. er viktige. Personer med spesiell interesse for IKT er særlig ønsket for videre 

utvikling av våre websider og informasjon over nettet. Har du lyst til å bidra til sameiets utvikling, 

eller kjenner noen som du mener er en god kandidat, ta kontakt med valgkomitéen på 

valg@skogen.info, alternativt på telefon: 

 

Hanne Margrethe Olsen 21 91 26 10 

Halvor Holm 21 92 92 42 

Gunnar Hagelin 464 81 346 

 

Ny revisor 

På det ekstraordinære sameiermøtet 19. januar ble BDO valgt til sameiets revisor. Protokoll fra 

møtet er lagt ut på sameiets websider. 

 

Inntakssikringer 

Hver bolig har egne inntakssikringer som befinner seg i utvendige skap på mange steder i sameiet. 

Disse har tilsynelatende fungert utmerket gjennom mange år, og det gjør de for så vidt fremdeles. 

Imidlertid er det i forbindelse med oppgradering av sikringsskap inne i boligene – og da er det 

nødvendig å koble ut de nevnte inntakssikringene – oppdaget at merkingen av disse er høyst 

mangelfull, slik at man ikke vet hvilke sikringer som hører til en gitt bolig. 
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Det er netteier Hafslund som eier og har ansvar for skapene, men etter at vi gjennom et halvt år har 

purret på saken gjentatte ganger, har Hafslund nå engasjert et spesialfirma, Nettpartner AS, for å få 

brakt merkingen i orden. Vår kontaktperson hos Nettpartner opplyser at man regner med å 

begynne arbeidet i uke 11 og at man skal være ferdig 12. april. 

 

Brannsikkerhet 

Som kjent hadde Norsk Brannvern AS en besøksrunde i boligene før jul. Det ble da konstatert at det 

er flere som bør skifte ut brannslukkingsapparat og/eller installere røykvarslere. Styret oppfordrer 

til at hver enkelt sørger for å ha det utstyret som er påkrevet. De fleste er vel kjent med hva som 

kreves, men vi gjentar for sikkerhets skyld: 6 kg håndslukker (pulver eller (helst) skum) og 

røykvarsler. Husk batteriskift i røykvarsleren samt at håndslukkeren må skiftes/fylles på nytt etter ti 

år. 

 

Redusert lånerente 

Gjennom USBLs konsernkontoavtale med DNB har banken besluttet å redusere renten på sameiets 

to lån fra 4,1% til 3,9%. Dette skjer med virkning fra og med 31.01.2015. 

 

Blir det en snørik vinter? 

I husordensregel 6 står det: 

Alle som brøyter snø og feier foran egen bolig, plikter å rydde bort snø og grus. De som kaster snø 

fra egen altan på gangveien eller taket foran, plikter å rydde bort snøen igjen. Vær klar over at 

takene ikke er dimensjonert for å tåle mer enn 250 kg/m2 slik at når snø kastes ned på taket, må den 

hives ut til sidene der bæreveggene er. 

 

Styret 


