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Takk for innsatsen på dugnaden!

Styret vil gjerne takke alle som deltok på årets dugnad 12. mai. Oppmøtet var svært bra, og både

små og store deltok aktivt. Vi fikk gjort mer enn styret hadde planlagt!

Ekstraordinær innbetaling av felleskostnad for å dekke årets utgifter til vedlikehold

På årets sameiermøte ble det vedtatt å gjennomføres en ekstraordinær innbetaling på inntil kr. 7

500,- per seksjon for å dekke kostnadene til vedlikehold i 2015. Innbetalingen fordeles på to rater, en

på kr. 4 000,- med forfall 20.6.2015 og en på inntil kr. 3 500,- med forfall 20.9.2015. Se den tilsendte

protokollen fra sameiermøtet for nærmere informasjon Protokollen ligger også på

www.skogen.info. Usbl vil sende ut giro for den første innbetalingen i slutten av mai. De som

benytter autogiro vil få fakturaen i nettbanken (husk at det kan være nødvendig å øke

beløpsgrensen for autogiroer fra sameiet).

Vi minner også om at sameiermøtet økte også de månedlige felleskostnadene til kr. 3100,- per

seksjon fra 1.7.2015.

Søppel på avveie!

Styret har flere ganger den siste tiden fått melding om at søppel hensettes og dumpes på

fellesarealene. Vi tror alle beboerne forstår at det ikke blir noe trivelig bomiljø av det. Søppel skal

kildesorteres, og den typen avfall som ikke går i søppelsekkene skal levers på gjenbruksstasjonene.

Mindre mengder hageavfall kan legges på egnede steder, men det skal ikke legges inntil

bebyggelsen, heller ikke inntil gavlveggene nord og sør i sameiet.

Oppdatering om gravearbeidet på 5. plan

Det har vist seg nødvendig å grave mer enn først planlagt. Det gjør at ferdigstilling av prosjektet vil

ta ca. 2-3 uker mer enn først anslått. Vi beklager de ulemper det medfører.

Entreprenøren regner med å være ferdig med selve gravingen i løpet av neste uke. Så langt er det

gravet ut ca. 1200 m3. På de siste 150 m3 av massene som graves ut, vil det sannsynligvis bli

benyttet sugebil. Mye av massene ser ut til å være godt egnet for tilbakefylling.
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