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Årets dugnad 

og vårens vakreste eventyr, på Skogen, finner sted tirsdag 12. mai kl. 17.30- 20.00. Dersom det blir 

dårlig vær denne dagen, har vi onsdag 13. mai som alternativ. Styret kommer med mer informasjon 

når dugnaden nærmer seg. 

Søknad om sonemidler 

Sameiet er delt opp i soner; nord og syd, hvor nord strekker seg fra skogen til heishuset, og syd er 

fra heishuset og mot Holmenkollen. Hver sone har muligheter til å gjøre det litt ekstra trivelig 

lokalt, med blomster eller lignende på fellesområdene.  Soneansvarlige bes å søke midler til sine 

respektive soner. Hver sone kan få inntil kr. 5000,-.  Vennligst send søknaden til styret v/Merethe i 

A.Ø. 130 / merethe@skogen.info.  Har du ønsker om å kjøpe blomster (gjerne flerårige) eller annet til 

sonene, ta kontakt med de sonetillitsvalgte på hvert enkelt plan.  Se www.skogen.info for 

informasjon om navnene til de soneansvarlige. 

Lavere rente på sameiets to lån 

Via vår forretningsfører USBL har vi oppnådd lavere rente på sameiets to lån. Med virkning fra 24. 

mars ble renten satt ned fra 4,1 til 3,9% p.a. 

Reparasjoner etter snøbrøyting 

Det er noen skader etter årets snøbrøyting. Styret er i gang med å kartlegge disse, og vil sørge for at 

de blir reparert. 

Ledige plasser i garasjen 

Vi har vanlige plasser til leie. Vi har også bygd flere plasser for lading av el-bilder, slik at det nå er 

mulig å bytte til seg en slik plass. Ta kontakt med Roar i styret, roar@skogen.info.   

 

E-post 

Er det flere i husstanden som burde motta informasjon fra styret? Send e-post til 

sameiere@skogen.info. Oppgi adresse og seksjonsnummer i emnefeltet, og navn og e-postadresse i 

selve e-posten, så legger vi til i listene våre. En del har kommentarer til e-postene som sendes ut 

med informasjon fra styret. Vennligst ikke svar direkte på e-posten da svaret går til e-post 

listesystemets adresse. Styret ber om at nødvendige henvendelser skjer til den i styret som har 

ansvarsområdet som saken gjelder for. For informasjon om ansvarsområder, se 

http://www.skogen.info/Styret/Styre.html.  
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